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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน 
(MILLCON) คือหนึ่งในผู้ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานทัง้ในประเทศและนานาชาติ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาขีดความสามารถในการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุม่ธุรกิจ 
ด้วยกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก “THINK BEYOND STEEL” ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจวสัดุ
ก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลมุทัง้หว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ตัง้แตต้่นน า้จนถึงปลายน า้ 2. มุง่เน้นการผลติ
เหล็กเกรดพิเศษ(Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอตุสาหกรรมรถยนต์ 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้อง (Supporting 
Core Business) เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทกุมิติของธุรกิจ 

 
นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นศนูย์บริการด้านผลิตภณัฑ์เหล็กแบบครบวงจร เนื่องด้วยมีผลิตภณัฑ์เหล็กคณุภาพนานาชนิด เพื่อ

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์กลุ่มเหล็กเส้น อาทิ เหล็กเส้นกลม (Round Bars) เหล็กเส้นข้ออ้อย 
(Deformed Bars) เหลก็ลวด (Wire rod) เป็นต้น และผลติภณัฑ์กลุม่เหลก็รูปพรรณ เช่น เหลก็ตวัซี (Lip Channel Steel) และทอ่เหลก็ 
(Steel Pipe) รวมถึงผลิตภณัฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิ เหล็กแผ่น (Steel Sheet) และ เหล็กแบนตดั (Flat Plate) เป็นต้น ซึ่งผ่านการ
รับรองมาตรฐานอตุสาหกรรมจากทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึง การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ในกลุม่ก่อสร้าง รวมทัง้ผลกัดนั
ยอดขายไปสูด่ีลเลอร์ ในภมูิภาคตา่งๆ ของไทย ตลอดจนศกึษาช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย 

 

1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องมีทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องและมุ่ งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
วิสยัทัศน์ที่ชัดเจนและพันธกิจที่ตอบสนองต่อวิสยัทัศน์ ตลอดจนสร้างค่านิยมขององค์กรที่เข้มแข็งให้แฝงอยู่ในจิตวิญญาณของ
บคุลากรทกุระดบัในบริษัทฯ เพื่อร่วมกนัขบัเคลือ่นองค์กรให้ไปสูเ่ป้าหมายของการด าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ มัน่คง และยัง่ยืน  

พันธกิจ 

เรามุง่มัน่ขบัเคลือ่นธุรกิจในกลุม่ เพื่อสง่มอบคณุคา่ที่ดีที่สดุให้แก่อตุสาหกรรมก่อสร้างและการผลติ 

 

วิสัยทัศน์  

เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเช่ียวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่
มากกวา่เหลก็สูภ่มูิภาคอาเซียน 

เราจะเป็นกลุม่บริษัทที่ยกระดบัอตุสากรรมก่อสร้างและการผลิต โดยการสร้างและสง่ต่อคุณค่าที่ดีที่สดุในทกุขัน้ตอนและ
กระบวนการของการท างาน (Value Chain) ให้กบัผู้ใช้ผลติภณัฑ์ 

หวัใจแหง่ความส าเร็จของเราคือการใช้นวตักรรมพฒันาผลติภณัฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องคูค้่า
และกลุม่บริษัท 
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ค่านิยมองค์กร : Core Value “I4C” 

 I – Integrity     ยดึมัน่คณุธรรม 

 C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

 C – CHANLLENGE TOWARD EXCELLENCE มุง่สร้างผลลพัธ์อนัยอดเยีย่ม   

 C – COMMITMENT & EXECUTION  ลงมือท าจริง 

 C – COLLABORATION    ร่วมแรงร่วมใจ 

 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเป้าหมายเป็นศนูย์บริการด้านผลติภณัฑ์เหลก็แบบครบวงจร โดยมีผลติภณัฑ์นานาชนิดที่เหมาะกบัความต้องการท่ี
หลากหลาย ตัง้แตก่ลุม่เหลก็กอ่สร้างส าหรับใช้งานทัว่ไปและกลุม่เหลก็เกรดพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชัน้สงูเพื่อความ
ปลอดภยั เช่น ยานยนต์ รวมถึงขยายตลาดเหลก็ก่อสร้างแรงดงึสงูป้องกนัแผน่ดินไหว (High Tensile Thread Steel Bar) และสนิค้า
เหลก็ที่สร้าง High value Added อยา่ง เหลก็เส้นข้ออ้อยชนิดเกลยีว (One Bar) ซึง่เป็นนวตักรรมลา่สดุของเหลก็เส้นข้ออ้อย ที่ชว่ย
ประหยดัต้นทนุท่ีใช้ในการก่อสร้างได้มากถงึ 20% ซึง่ผู้ รับเหมาก่อสร้างสามารถน าใช้ขึน้รูปท่ีหน้างานได้ทนัที โดยไมต้่องเสยีเวลาเช่ือม 
หรือผกูลวด  

และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะขยายไปสู่การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลิตภณัฑ์
เหล็กที่ใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง อีกทัง้ขยายช่องทางการตลาด โดยผลกัดนัยอดขายไปสูด่ีลเลอร์ในภมูิภาคต่างๆ ของไทย และเปิด
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ผา่นระบบออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุม่ลกูค้ารายยอ่ยมากยิ่งขึน้ อาทิ 

- เพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑ์เหลก็เส้นทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง โดยการให้บริการตดั, ดดัและ ขึน้รูป (CUT & BEND)  ซึง่
จะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แก่ลกูค้าได้ 

- การขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Online platform) เป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยเสริม
ศกัยภาพในการขยายตลาดไปสูผู่้บริโภครายยอ่ยในภมูิภาคตา่งๆ ได้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมองหาโอกาสการลงทนุทัง้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจเดิม และการขยายไปสูธุ่รกิจใหม่ๆ  โดยปัจจบุนั
บริษัทได้ขยายฐานการผลิตและการตลาดไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
และศกัยภาพในเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2541 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก  

50 ล้าน ตอ่มาในปี 2550 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ MAI จากนัน้ได้ย้าย
การซือ้ขายมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ซึง่บริษัทได้ลงทนุในโครงการ Green Mill Project  เพื่อผลติเหลก็แทง่
ยาว (Billet) ท าให้บริษัทสามารถผลิตวตัถดุิบในการใช้ผลิตเหล็กเส้นได้เอง และ ณ ปัจจุบนับริษัทก็ได้เพิ่มผลิตภณัฑ์อีก 1 ชนิด คือ 
เหล็กลวด (Wire rod)  ซึ่งเป็นวตัถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุสาหกรรมยานยนต์ อุสาหกรรมเคร่ืองจักร อุสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์  
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 ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของกลุม่บริษัทในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา มีดงันี ้
 2558 - จดัตัง้บริษัทยอ่ยในช่ือ บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเหลก็รูปพรรณ 

  - จดัตัง้บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจจ าหนา่ยเหลก็และวสัดกุ่อสร้าง 
  - บริษัทได้เปลีย่นช่ือ “บริษัท เซนทรา – วาร์ทงุ เอ็นจิเนี่ยร่ิง จ ากดั (ZWE)” เป็น “บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั และ   
    ร่วมลงทนุกบั บริษัท ไอเจนเนอเรชัน่ จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า และบริการงานระบบไฟฟ้า รวมทัง้ 
      ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรของกลุม่บริษัท และบริการกบับคุคลภายนอก  
  - ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลง (MOU) กบั บริษัท โกเบ สตีล จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเหลก็ลวด ใน 
    บริษัท มิลล์คอน สเปเช่ียล สตีล จ ากดั 
  - บริษัทลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซนัเทค เมทลัส์ จ ากดั โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นสามญั 
    ทัง้หมด  
  - บริษัทลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เวิลด์ไวร์ โปรเซสซิ่ง จ ากดั โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นสามญั 
    ทัง้หมด 
 2559 - บริษัทได้ร่วมลงทนุกบับริษัท โกเบ สตีล ลมิิเต็ด ในกิจการของ บริษัท มิลล์คอน สเปเช่ียล สตีล จ ากดั ในสดัสว่น การ 
    ร่วมทนุร้อยละ 50:50 และเปลีย่นช่ือ “บริษัท มิลล์คอน สเปเช่ียล สตีล จ ากดั” เป็น “บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล 
    จ ากดั” 
  - บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ลองกอง สตดูิโอ จ ากดั (“ลองกอง”) หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจด  
    ทะเบียนช าระแล้ว ทัง้นี ้ลองกองด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั พฒันาระบบจดัการทรัพยากรในองค์กร (ERP) ส าหรับธุรกิจ 
    รับเหมาก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้บริการวางระบบโดยทีมผู้ เช่ียวชาญเพื่อเกิดศกัยภาพสงูสดุในการบริหาร 
    จดัการภายในองค์กรได้รับรู้ข้อมลูทกุระบบแบบทนัที และมีการวิจยัพฒันาผลติภณัฑ์ให้สนองตอ่ความต้องการ 
    เพิ่มเติมของกลุม่ลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 
  - บริษัทได้ร่วมลงทนุกบับริษัท คอมพลที ชิปปิง้ แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“คอมพลที”) ในสดัสว่นการถือหุ้น บริษัทร้อย 
    ละ 25 และคอมพลที 75 ในการจดัตัง้บริษัท คอมพลที ทรานสปอร์ต จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการขนสง่ 
  - บริษัทจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท มิลล์เลีย่น ไมล์ จ ากดั (“มิลล์เลีย่น ไมล์”) จ านวน 1,814,999 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น 
    ร้อยละ 12.10 ของทนุจดทะเบียนของมิลล์เลีย่น ไมล์ สง่ผลให้มิลล์เลีย่น ไมล์ ไมไ่ด้เป็นบริษัทร่วมอีกตอ่ไป 

2560 - บริษัท ซนัเทค เมทลัส์ จ ากดั (“ซนัเทค”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท กบับริษัท โอเช่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล บิสซิเนส   
  จ ากดั ได้จดัร่วมกนัจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ สดัสว่นร้อยละ 50 : 50 เพื่อด าเนินธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายเศษเหล็กทัง้ใน

ประเทศ และตา่งประเทศ 
- บริษัทได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จ ากดั ทัง้หมด เป็นจ านวน 2,499 หุ้น หรือร้อยละ 25 

ของทนุจดทะเบียน ท าให้บริษัท คอมพลที ทรานสปอร์ต จ ากดั ไมเ่ป็นบริษัทร่วมอีกตอ่ไป 

 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากดั เลขทะเบียน 0107550000076 เมื่อวนัที่ 1 มิถนุายน 2550 โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมแีผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ดงันี ้
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
ทุนช าระแล้ว 592.77 ล้านบาท 

ฐานะ : บริษัทร่วม 
    ธุรกิจ :  ขนส่งและโลจสิตกิส์ 
หมายเหต ุบริษัทเข้าลงทนุเม่ือวนัที่ 23 ก.พ. 2561 

บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด 
ทุนช าระแล้ว 3.85 ล้านบาท 

ฐานะ : บริษัทร่วม 
    ธุรกิจ :  พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรใน
องค์กร (ERP) ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ 

 
1.3.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ทุนช าระแล้ว 1,621.79 ล้านบาท 
บริษัทแม่ 

ธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเส้น 

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากัด 
ทุนช าระแล้ว 3,399.99  ล้านบาท 

ฐานะ : บริษัทย่อย 
ธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แท่งยาว (Billet) 

MILLCON (HK) LIMITED 
ทุนช าระแล้ว 32,000 เหรียญสหรัฐ 

ฐานะ : บริษัทย่อย 
    ธุรกิจ : เพื่อธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สิน  
               ของ บมจ.อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย  

บริษัท  ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
ทุนช าระแล้ว 90 ล้านบาท 

ฐานะ : ร่วม 
ธุรกิจ : ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริการงานระบบ

ไฟฟ้า 

MILLCON THIHA LIMITED 
ทุนช าระแล้ว 100,000 เหรียญสหรัฐ 

ฐานะ : บริษัทย่อย 
ธุรกิจ : จ าหน่ายเหลก็และวัสดกุ่อสร้าง 

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากัด 
ทุนช าระแล้ว 2,830 ล้านบาท 

ฐานะ : บริษัทร่วม 
ธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ลวด 

99.10% 

99.99% 

100% 

50% 

39.99% 

40% 

บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จ ากัด 
ทุนช าระแล้ว 150 ล้านบาท 

ฐานะ : บริษัทย่อย 
    ธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ 
                

บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 
ทุนช าระแล้ว 50 ล้านบาท 

ฐานะ : บริษัทย่อย 
    ธุรกิจ : จ าหน่ายเหล็กและวัสดกุ่อสร้าง  

บริษัท ซันเทค เมทลัส์ จ ากัด 
ทุนช าระแล้ว 716 ล้านบาท 

ฐานะ : บริษัทย่อย 
    ธุรกิจ : จัดการเหลก็และแปรรูปเศษเหล็กเพื่อ

จ าหน่าย  

99.99% 

99.99% 

22.94% 

45% 

51% 

Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited 
ทุนช าระแล้ว 12 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ฐานะ : บริษัทร่วม 
    ธุรกิจ : เพื่อลงทุนในบริษัท Millcon Thiha GEL 
Limited ท่ีประเทศพม่าเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิต
และจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1)  ลักษณะผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัท 
กลุม่ผลติภณัฑ์หลกัๆ ของกลุม่บริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น 5 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้

 กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็เส้น (Steel Bar) 
-  ผลติภณัฑ์เหลก็เส้นกลม และเหลก็เส้นข้ออ้อย 
- ผลติภณัฑ์เหลก็ชนิดเกลยีวรับแรงดงึสงู 

 กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็แทง่ยาว  (Billet) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็รูปพรรณ  (Structural Steel) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็ลวด (Wire rod) 

 กลุม่ผลติภณัฑ์เศษเหลก็ (Metal Scrap) 
 

1) กลุ่มผลิตภณัฑ์เหลก็เส้น (Steel Bar) แบ่งตามประเภทได้ดังนี ้
 

1.1. ผลิตภณัฑ์เหลก็เส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย (Steel Bar)   
กลุม่บริษัทฯ ผลติและจ าหนา่ยเหลก็เส้นกลม (Round Bar) ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมโดยมีขนาดของเส้นผา่นศนูย์กลาง 6 - 

40 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชัน้คณุภาพ SR24 และเหลก็เส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 10 – 63.5 มม. 
ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชัน้คณุภาพ SD30 SD40 และ SD50 โดยเหลก็แตล่ะชัน้คณุภาพจะมีความแตกตา่งกนัในสว่นประกอบทาง
เคมีและคณุสมบตัิทางกล ซึง่ได้ผา่นการรับรองคณุภาพมาตรฐานจากอตุสาหกรรมทัง้ภายในและตา่งประเทศ และสามารถน าไปใช้ใน
งานก่อสร้างได้ตามคณุลกัษณะและคณุภาพท่ีลกูค้าต้องการ   

ในสว่นของผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งจดัเป็นวสัดสุ าคญัในโครงสร้างคอนกรีตทกุชนิด การใช้งาน
ของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตประเภทและขนาดต่างๆ จะขึน้อยู่กบัแบบและโครงสร้างของสิ่งปลกูสร้างนัน้ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างได้ครอบคลมุทุกประเภทด้วยผลิตภณัฑ์อันหลากหลายจากเคร่ืองจักรอนัทนัสมยั ท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในทกุระดบั นอกจากผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นดงักลา่ว กลุม่บริษัทฯ ยงัได้ผลิต เหล็กเส้นข้อ
อ้อยชนิดเกลียว  ภายใต้ช่ือ “One Bar” ซึ่งเป็นนวตักรรมลา่สดุของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ได้รับการพฒันาเพื่อแก้ปัญหาของการต่อเหลก็
ด้วยการเช่ือมทาบแบบดัง้เดิม One Bar ผา่นการผลติด้วยกระบวนการรีดร้อนโดยบัง้ข้ออ้อยให้มีลกัษณะเป็นเกลยีวเพื่อให้สามารถตอ่
เหล็กได้ตลอดทัง้เส้น ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงให้แก่จดุเช่ือมตอ่ของเหล็กเส้นมากกวา่การกดัเกลียวบนเนือ้เหลก็หรือการเช่ือมทาบซึง่
เป็นวิธีการที่ท าให้สิน้เปลืองเหล็กจ านวนมาก นอกจากนี ้การใช้ One Bar ยงัจะช่วยประหยดัเวลาและลดต้นทนุในการก่อสร้างได้อีก
ด้วย โดยสามารถใช้แทนเหลก็เส้นข้ออ้อยทัว่ไป ทัง้นีเ้หลก็เส้นข้ออ้อยของกลุม่บริษัทฯ มีให้เลอืกที่ 2 ระดบัชัน้คณุภาพ คือ SD40 และ 
SD50 ก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน มอก.24-2548  
 

1.2. ผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel Bar)  
กลุม่บริษัทฯ สามารถผลติเหลก็เส้นข้ออ้อยชนิดเกลยีวรับแรงดงึสงูได้ตามมาตรฐานสากล ASTMA 722 ISO 6934-5 เพื่อใช้ใน

งานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานทางธรณีวิทยาทีต้่องการความแข็งแรงและสามารถรับแรงดงึสงูได้มากเป็นพิเศษ รวมถงึการก่อสร้าง
อาคารท่ีต้องการการป้องกนัแผน่ดินไหว  
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 เหลก็เส้นข้ออ้อยชนดิเกลยีวรับแรงดงึสงู  มีลกัษณะเป็นเหลก็เส้นข้ออ้อยชนิดเกลยีวตลอดทัง้เส้น สามารถตอ่กนัได้ด้วยข้อตอ่
ที่ผลติขึน้โดยเฉพาะ (Coupler) เช่นเดยีวกบัเหลก็เส้นข้ออ้อยชนิดเกลยีว (One Bar) โดยผลติภณัฑ์ดงักลา่วสามารถรองรับน า้หนกั
และแรงดงึสงู จึงเหมาะส าหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการรับแรงดงึสงูเป็นพิเศษกวา่งานก่อสร้างทัว่ไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า 
สะพาน อโุมงค์ ทา่เรือน า้ลกึ เขื่อนกกัเก็บน า้ เป็นต้น โดยปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ ผลติเหลก็เส้นข้ออ้อยชนิดเกลยีวรับแรงดงึสงูเพียง
รายเดียวในประเทศที่สามารถผลติเหลก็ดงักลา่วได้ตามมาตรฐานสากล  
 

 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)  เป็นผลิตภณัฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ สามารถผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ส าหรับใช้เป็น
วตัถดุิบในกระบวนการผลติเหลก็เส้น เหลก็เส้นข้ออ้อย และผลติภณัฑ์เหลก็คณุภาพสงูประเภทอื่นๆ ทัง้ในระดบัใช้งานทัว่ไป อาทิงาน
ฐานราก งานก่อสร้าง และโครงสร้าง ในอตุสาหกรรมการก่อสร้าง  และในระดบัคณุภาพพิเศษ ที่ใช้ในอตุสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การ
ผลติสลงิ ลวดเช่ือม ชิน้สว่นยานยนต์   ทัง้นีก้ลุม่ผลติภัณฑ์เหลก็แทง่ยาว (Billet) ของกลุม่บริษัทมีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน โดย
มีขนาดหน้าตดั อยู่ที่ 130 mm x130 mm 150 mm x 150 mm  และตามความยาวที่ลกูค้าต้องการ เช่น ท่ีความยาว 6 เมตร 10 เมตร 
และ 12 เมตร 

  
3) กลุ่มผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)   

บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณลกัษณะต่างๆ อาทิเช่น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) 
เหลก็ตดัขนาดตา่งๆ พร้อมกนันีก้ลุม่บริษัทฯ ยงัมีการผลติเหลก็ที่ใช้ในงานโครงสร้างชนิดตา่งๆตาม มาตรฐานผลติภณัฑ์ อตุสาหกรรม
เหลก็โครงสร้างรูปพรรณขึน้รูปเย็น (มอก.1228-2549) โดยมีลกัษณะผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
3.1. เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน Hot rolled coil (HRC)  

กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) ให้แก่ผู้ ค้าส่งเหล็กและลกูค้าที่ประกอบธุรกิจโรงงาน
เหล็ก เพื่อน าไปแปรรูปเป็นชิน้งานเหล็กประเภทตา่งๆ ต่อไป อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปตวัซี เหล็กแบนตดั เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
เป็นต้น เหลก็รีดร้อนชนิดม้วนท่ีนิยมใช้กนัโดยทัว่ไปมีขนาดความกว้างอยูท่ี่ 4 ฟตุ และ 5 ฟตุ โดยมีความหนาแตกตา่งกนัตามประเภท
ของชิน้งานเหลก็ที่จะน าไปผลติ 

3.2. เหล็กตัดขนาดต่างๆ และเหล็กโครงสร้าง (Cut steel and structural steel)  
กลุ่มบริษัทฯ  รับผลิตเหล็กโครงสร้างและจ าหน่ายเหล็กตดัในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลกูค้า ด้วยเคร่ืองจกัรที่มี

ประสทิธิภาพ โดยกลุม่ผลติภณัฑ์เหลก็ตดัและเหลก็โครงสร้างแบง่ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  
 3.2.1. เหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) เหล็กม้วนแถบเล็ก เหลก็ม้วนแถบเลก็ คือ การน าเหลก็รีดร้อนชนิดม้วนมาผา่น

กระบวนการตดัด้วยเคร่ืองจกัรตามความกว้างที่ลกูค้าก าหนด โดยบริษัทฯ สามารถตดัเหลก็ม้วนแถบเลก็ที่มีขนาดหน้ากว้างตัง้แต ่50 
- 500 มม. เมื่อตดัแล้วจะม้วนกลบัคืนเพื่อจ าหนา่ยแก่ลกูค้า ทัง้นี ้เหล็กม้วนแถบเลก็มกันิยมน าไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์เหล็กประเภท
อื่นๆ อาทิเช่น เหลก็รูปตวัซี เหลก็ฉาก และทอ่เหลก็ เป็นต้น 

3.2.2.  เหลก็แผ่น (Steel Sheet)  ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่ได้มาจากการน าเหลก็รีดร้อนชนิดม้วนมาคลีแ่ละตดัเป็นแผน่ด้วย
เคร่ืองตดัเหลก็ (Cutting Machine) ในขนาดความกว้างและความยาวที่แตกตา่งกนัออกไปตามที่ลกูค้าต้องการ โดยขนาดเหลก็แผน่ท่ี
มีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟตุ  5 x 10  ฟตุ และ  5 x 20  ฟตุ ความหนา 1.2 - 12.00 มม. 2.90 – 12.00 มม. และ 
2.90 – 12.00 มม.ตามล าดบั ซึง่ปัจจบุนั ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่นิยมน าไปใช้ในอตุสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ รวมถงึอตุสาหกรรม
ยานยนต์  
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3.2.3. เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เหลก็แบนตดั คือ การน าเหลก็รีดร้อนมาตดัให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ลกูค้าก าหนด โดย
จะมีความยาวมาตรฐานที่ 6 เมตร และมีขนาดกว้างอยู่ที่ 1 นิว้ ถึง 36 นิว้ 44 มม. และ 1100 มม. ที่ความหนา 1.90 ถึง 6 มม. เหล็ก
แบนตดัสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ตะแกรง ประตรัูว้ วสัดตุกแตง่ภายใน  รวมทัง้ใช้เป็นวตัถดุิบส าคญั
ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์ การผลติเฟอร์นิเจอร์ อตุสาหกรรมชิน้สว่นตา่งๆ เป็นต้น   

3.2.4. เหล็กรูปตัวซี (Lip - Channel Steel) เป็นผลิตภณัฑ์เหล็กซึ่งมีรูปร่างหน้าตดัคล้ายตวัอกัษร C ในการผลิตจะน า
เหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) ที่ตดัตามขนาดมาขึน้รูปในลกัษณะตวัอกัษร C ด้วยเทคโนโลยีการขึน้รูปเย็นแบบพบัและแบบรีด 
โดยมีความหนาและความกว้างของปีกแตกต่างกนั เพื่อเพิ่มความหลากหลายตอ่การใช้งานของลกูค้า โดยปกตินัน้เหล็กรูปตวัซีจะถกู
น ามาใช้ในงานก่อสร้างในสว่นโครงสร้างหลงัคาเป็นสว่นใหญ่ 

3.2.5. ท่อเหล็ก (Steel Pipe) กลุม่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายทัง้ท่อเหล็กกลม ท่อเหลี่ยม และท่อแบน โดยทัง้ 3 ชนิดล้วน
แล้วแต่เป็นวสัดสุ าคญัในอตุสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรืออตุสาหกรรม
ยานยนต์ นอกจากนี ้ยงัสามารถน าไปดดัแปลงปรับใช้กบัอตุสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกหลากหลายตามความต้องการของลกูค้า ท่อเหล็ก
ทรงกลมมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางตัง้แต ่1 นิว้ ถึง 4 นิว้ ความหนาตัง้แต ่1.2 มม. ถึง 3.25 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร สว่นทอ่
ทรงเหลี่ยมมีขนาด  1 x1 นิว้ ถึง 4 x 4 นิว้ ความหนาตัง้แต ่1.2 มม. ถึง 3 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และท่อทรงแบน มีขนาด 
2 x 1 นิว้ ถึง 2 x 6 นิว้ ความหนาตัง้แต ่1.20 มม. ถึง 3 มม. 
 

4) กลุ่มผลิตภณัฑ์เหล็กลวด (Wire rod) 
กลุ่มบริษัทผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวดชนิดคาร์บอนต ่า (Low carbon), คาร์บอนปานกลาง (Medium carbon) และ  

คาร์บอนสูง (High carbon) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุสาหกรรมยานยนต์ อุสาหกรรมเคร่ืองจักร 
อสุาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยกลุม่บริษัทสามารถผลติภณัฑ์เหลก็ลวดที่มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 5.5 มม. ถึง 16 มม. 

 
5) กลุ่มผลิตภณัฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)   

ผลิตภณัฑ์เศษเหล็กเป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งกลุม่บริษัทรับซือ้เศษเหล็กและแปรรูปเศษเหลก็
โดยกระบวนการ Shear และ Shred จากผลิตภณัฑ์หรือสินค้าที่มีเหลก็เป็นสว่นประกอบที่หมดอายใุช้งานแล้ว หรือเศษซากเหลก็จาก
อุตสาหกรรม เพื่อน าไปผลิตเป็นเหล็กแท่งยาวต่อไป ทัง้นีก้ระบวนการดงักล่าวยงัช่วยให้บริษัทลดต้นทุนในการผลิตเหล็กแท่งยาว 
เนื่องจากเศษเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Shear และ Shred จะมีขนาดเล็กท าให้การหลอมละลายเศษเหล็กใช้เวลาเร็วกวา่เศษเหลก็ที่มี
ขนาดใหญ่ 
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 โครงสร้างรายได้  

 โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทยอ่ยในระยะเวลา 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558, 2559 และ 2560  เป็นดงันี ้
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการแยกตามบริษัท  (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
                 หน่วย : ล้านบาท 

หมายเหต ุ 

*บริษัท เซนทรา-วาร์ทงุ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั และบริษัทลดสดัสว่นการถือหุ้นเหลือร้อยละ 39.99 เม่ือวนัที่ 30 ธันวาคม 2558 

**เม่ือวนัที่ 17 กมุพนัธ์ 2559 บริษัท โกเบ สตีล จ ากดั ได้ร่วมลงทนุในบริษัท มิลล์คอน สเปเช่ียล สตีล จ ากดั คดิเป็นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั 

 
 
 
 

บริษัท  ประเภทธุรกิจ  
การถือหุ้นของบริษัท ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
 มูลค่า   %  มูลค่า   %  มูลค่า   %  

บมจ. มิลล์คอน สตีล  ผลิต และจ าหน่ายเหล็กเส้น & เหล็กรูปพรรณ  - 11,738 48.37 12,042 48.28 9,583 55.90 
บจก. มิลล์คอน บรูพา   ผลิต และจ าหน่ายเหล็กแทง่ยาว 99.10 8,781 36.18 9,459 37.92 3,624 21.14 

บจก. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง*  - บริการตดัและดดัเหล็ก - - - - - 71 0.41 

 
 - บริการงานซอ่มแซม และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
- บริการด้านระบบไฟฟ้า        

บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล* ผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวด 50.00 - - - - 836 4.88 

บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ 100.00 611 2.52 644 2.58 913 5.33 

บจก. สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ าหน่ายเหล็กและวสัดกุ่อสร้าง 100.00 901 3.71 815 3.27 1,548 9.03 

บจก. ซนัเทค เมทลัส์ จดัการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพ่ือจ าหน่าย 99.99 1,889 7.78 1,906 7.64 568 3.31 

Millcon Thiha Limited จ าหน่ายเหล็กเส้น 51.00 348 1.43 78 0.31 - - 

 รวมทัง้สิน้   24,268 100 24,944 100 17,143 100 
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ตารางแสดงรายได้แยกตามผลติภณัฑ์  (ตามงบการเงินรวม)       

           หน่วย : ล้านบาท  

ประเภทผลิตภัณฑ์  
 ปี 2560  ปี 2559 ปี 2558  

ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 

เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย (Steel Bar) 612,132 10,337 51.72    732,647 10,522 54.76 541,583 8,345 67.68 

เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) 40,713 852 4.27 39,901 773 4.02 32,928 612 4.96 

เหล็กลวด (Wire rod) 36,159 658 3.29 69,344 977.20 5.09 - - - 

เหล็กแทง่ยาว (Billet) 474,726 7,057 35.32 526,398 6,389 33.25 131,247 2,038 16.52 

อ่ืนๆ (Other) 87,368 1,078 5.40 62,354 553 2.88 103,801 1,336 10.84 
รวมทัง้สิน้ 1,251,098 19,983 100 1,430,644 19,214 100.00 809,569 12,331 100.00 

 

2.2)  การตลาด และการแข่งขนั 
 
กลยุทธ์การตลาด 
 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Product and Service) 
 กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงสภาวะตลาดและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค จึงมีผลิตภัณฑ์เหล็กที่
หลากหลาย และมีนโยบายที่จะเพิ่มประเภทของผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มากยิ่งขึน้ เพื่อให้ลกูค้า
สามารถซือ้หาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทที่ต้องการได้จากบริษัทที่เดียวโดยไม่จ าเป็นต้องสัง่ซือ้จากผู้ ผลิตหลายแห่ง ซึ่ง
ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทมีครอบคลมุตัง้แตเ่หลก็ม้วน เหลก็แผน่ เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ทอ่เหลก็ และเหลก็เส้น การท่ีบริษัท
มีผลติภณัฑ์ที่หลากหลายดงักลา่วนี ้ท าให้กลุม่บริษัทมีความได้เปรียบด้านการใช้วัตถดุิบ เนื่องจากวตัถดุิบหลกัที่ใช้ส าหรับการ
ผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน สามารถใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มบริษัทในส่วนของเหล็กรูปพรรณได้
เกือบทกุประเภท นอกจากนี ้ยงัท าให้กลุม่บริษัทมีสว่นสญูเสียที่เกิดจากการผลิตน้อยลงด้วย เนื่องจากเหล็กสว่นที่ เหลือจาก
การตดัเพื่อท าผลิตภณัฑ์ชนิดหนึ่งอาจน าไปใช้ท าผลิตภณัฑ์อีกชนิดหนึ่งได้ ส าหรับเหล็กเส้นซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่สร้างรายได้
หลกัให้แก่กลุ่มบริษัทนัน้ ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีหลากหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกซือ้ตามความ
ต้องการใช้งาน ทัง้นี ้จากการเข้าลงทนุในบริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั ท าให้บริษัทสามารถผลติเหลก็เส้นชนิดเกลยีวรับแรงดงึ
สงูได้ตามมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นผลให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กแรงดงึสงูชนิดเกลียวเพียงรายเดียวในประเทศและ
รายเดียวในเอเชีย  ซึ่งตัง้แต่ปี 2555 ที่โครงการ Green Mill ได้เร่ิมด าเนินการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ที่เป็นวตัถดุิบหลกั
ในการผลิตผลิตภณัฑ์กลุม่เหล็กเส้น อนัเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ ได้ส าเร็จท าให้บริษัทฯ มีวตัถดุิบป้อนเข้าสายการผลติ
ได้อย่างต่อเนื่อง ลดต้นทนุการผลิต และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบที่ส าคญัได้ นอกจากนีจ้ากที่บริษัทได้เข้าซือ้
ทรัพย์สนิของ TSSI ท าให้กลุม่บริษัทสามารถผลติเหลก็ลวด (Wire Rod) ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติ ลวดเหลก็อตุสาหกรรม 
(Industrial Wires), ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh), ลวดเหล็กกล้าส าหรับคอนกรีตอดัแรง (PC Wire/ PC Strand), ลวดสปริง, 
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สลกัภณัฑ์ (Fasteners) อีกทัง้กลุม่บริษัทยงัสามารถผลติ Billet เกรดพิเศษ ซึง่เป็นวตัถดุิบในการผลติเหลก็ลวดเกรดพิเศษ ที่ใช้
ในอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง อาทิ การผลติสลงิ ลวดเช่ือม ชิน้สว่นยานยนต์ เป็นต้น   

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทยงัมีการบริการด้านเหลก็อื่นๆ เพื่อเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลติภณัฑ์ อยา่งงานบริการตดัและดดัเหล็ก 
(Cut & Bend) ที่จะท าให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้เหล็กจากบริษัท และสามารถสง่ตดัและดดั หรือขึน้ชิน้งานได้ตามความต้องการ
ของลกูค้าได้ทนัที ท าให้ลกูค้าสามารถประหยดัเวลา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเช่น ค่าขนสง่ ค่าสญูเสียเหล็กโดยเปล่า
ประโยชน์ ต้นทนุคา่แรงงาน เป็นต้น และยงัมีการบริการรับซอ่มแซม และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ซึง่เป็นการแยกหนว่ยซอ่มบ ารุง
ของกลุม่บริษัทฯ มาเป็นในรูปแบบด าเนินธุรกิจงานบริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร (Maintenance & Engineering) 
โดยเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าที่มีมากยิ่งขึน้ เป็นต้น 
 นอกจากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และการบริการแล้ว บริษัทยงัเน้นการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและรายละเอียดที่ลกูค้าก าหนด มีการสง่มอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเช่ือถือได้ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัใน
การให้บริการแก่ลกูค้า รวมถึงมีการติดตามผลการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวก สร้างความ
ประทบัใจ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า  

นอกจากนี ้บริษัทยงัเน้นผลติสนิค้าที่อยูใ่นความต้องการของตลาดเป็นหลกั โดยบริษัทจะคาดการณ์วา่สินค้าชนิดใด
จะเป็นที่ต้องการของตลาดและมีแนวโน้มราคาที่ดี จึงจะผลิตสินค้าดงักลา่วในปริมาณมากเพื่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาด 
และจากการที่บริษัทมีความช านาญในการบริหารสินค้าคงคลงั ส าหรับสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาด บริษัทจะวางแผนจดัหา
วตัถดุิบให้ได้ปริมาณที่เพียงพอและมีระดบัราคาที่เหมาะสม เพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ออกขายในช่วงที่มีความต้องการสงู สว่น
สนิค้าที่ไมค่อ่ยเป็นท่ีนิยมของตลาดมากนกั บริษัทจะท าการผลติเมื่อมีค าสัง่ซือ้สนิค้าลว่งหน้าจากลกูค้าเทา่นัน้  

 
 2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทก าหนดราคาสินค้าตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายก าหนดราคาตามภาวะความ
ต้องการสนิค้า รวมถึงราคาตลาดของสนิค้าและวตัถดุิบเป็นเกณฑ์ นอกจากนี ้จะพิจารณาถึงแนวโน้มของภาวะตลาดและราคา
ในอนาคตเพื่อเป็นปัจจยัในการก าหนดราคาสินค้าด้วย  โดยบริษัทจะพยายามก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ให้ เหมาะสมกบั
สภาวะตลาดและให้มีความสามารถในการแขง่ขนัได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมใ่ช้ราคาเป็นปัจจยัหลกัในการแขง่ขนั หากแตจ่ะ
เน้นที่คณุภาพของสินค้า ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็น
ส าคญั 
 
 3) กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
 บริษัทบริหารช่องทางการจ าหน่ายโดยยึดหลักระบบการตลาดในแนวดิ่ง (Vertically Integrated Marketing 
Distribution System) โดยการมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและพนัธมิตรในการกระจายผลิตภณัฑ์ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมี
การร่วมมือกนัทางการตลาดระหว่างผู้ด าเนินการในช่องทางการจดัจ าหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ ค้าสง่ และผู้ ค้าปลีก ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทสามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายทางการตลาด มีอ านาจตอ่รองมากขึน้ และยงัช่วยลดขัน้ตอนในการจดัจ าหนา่ยบางขัน้ตอนที่
ซ า้ซ้อนกัน ท าให้การจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  นอกจากนี ้บริษัทยังเพิ่มช่อง
ทางการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้ารายยอ่ยทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดัมากขึน้  
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4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ลกูค้าได้รับประโยชน์อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทจะมอบสว่นลด
หรือเพิ่มระยะเวลาการช าระเงินให้แกล่กูค้ารายใหญ่ที่มีการสัง่ซือ้ในปริมาณมาก หรือมีฐานะการเงิน และประวตัิการช าระเงินที่
ดี ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสง่ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพตามที่ลกูค้าต้องการให้แก่ลกูค้าถึงสถานที่ที่ลกูค้าก าหนด เพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงด้านการจัดหาและจัดส่งผลิตภณัฑ์ให้กับลกูค้า ซึ่งช่วยให้ลกูค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้ง่ายขึน้ และยงัเป็นการช่วย
พฒันาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลกูค้ากบับริษัทอีกด้วย 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูค้าประเภทผู้ ค้าสง่ (Wholesalers) ซึ่งเป็นลกูค้าที่มีมลูคา่การสัง่ซือ้ในแต่
ละครัง้ที่สูง ซึ่งจะซือ้ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทเพื่อจ าหน่ายต่อให้แก่กลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง หรือลกูค้าทัว่ไปตามบ้านเรือน อีกทอดหนึง่ ซึง่ตวัแทนจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้างเหลา่นีม้ีสว่นช่วยในการกระจาย
สินค้าของบริษัทออกไปยงัพืน้ที่ในต่างจงัหวดั ทัง้นีส้ดัสว่นมลูค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่อยอดขายรวมให้กบัลกูค้าในแตล่ะ
กลุม่ในระหวา่ง ปี 2558 - 2560 สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

ประเภทของลูกค้า 

เฉพาะกิจการ   รวมบริษัทย่อย 

2560 2559 2557   2560 2559 2558 

ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)  88.97% 97.08%  82.80% 77.77% 98.34% 

ลูกค้าโครงการ    0.94%   1.28%  1.71% 1.62% 0.73% 

ลูกค้าอื่นๆ  10.10%   1.64%  15.49% 20.61% 0.93% 

รวม  100% 100%  100% 100% 100% 

 

ส าหรับการจ าหน่ายสินค้า บริษัทไม่ได้มีการจ าหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้ารายใดรายหนึง่ในสดัสว่นเกินร้อยละ 35 ของ
ยอดขายรวม ทัง้นีใ้นปี 2560 สดัสว่นของกลุม่ลกูค้าประเภทผู้ ค้าสง่ของกลุม่บริษัทอยู่ที่ร้อยละ 82.80 ของรายได้จากการขาย 
ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2559 เนื่องจากการเร่งด าเนินการก่อสร้างของภาครัฐ ส าหรับสดัสว่นของกลุม่ลกูค้าอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 15.49 
ซึง่ลดลงปี 2559 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ทัง้นี ้บริษัทยงัคงยดึนโยบายที่จะขยายฐานลกูค้าให้กว้างขึน้โดยไม่พึ่งพิง
ลกูค้ารายใดรายหนึง่  

การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทัง้การขายเป็นเงินสด และการให้ระยะเวลาช าระเงินแก่ลูกค้า โดย
พิจารณาจากความสมัพนัธ์ทางการค้า ระยะเวลาในการซือ้-ขายกบับริษัท และประวตัิในการช าระหนี ้โดยจะต้องมีประวตัิการ
ช าระเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทัง้นีบ้ริษัทให้เครดิตแก่ลกูค้าที่แตกต่างกันตามหลกัในการพิจารณาเครดิตของบริษัทฯ ซึ่งเครดิตที่
ลกูค้าแต่ละรายได้รับนัน้จะไม่เกิน 120 วนั โดยปัจจุบนักลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นผู้ ค้าสง่ผลิตภณัฑ์เหล็กในกรุงเทพและ
ปริมณฑล บริษัทยงัมีการขยายตลาดไปสูก่ลุม่ลกูค้าในตา่งประเทศเพิ่มขึน้อีกด้วย 
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ภาวะตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก 
 

ในปี 2560 ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลก เพิ่มขึน้ 5.3% อยู่ที่ 1,691 ล้านตนั ซึ่งเป็นไปตามกลไกลภาวะเศรษฐกิจ
ของโลก และราคาตลาดสินค้าเหล็กโดยรวมปรับตวัสงูขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัที่ผา่นมา ขณะที่สว่นแบง่การผลิตเหล็กของจีนอยูท่ี่ 
49.2% หรือจ านวน 832 ล้านตนั 

ปี 2560 ประเทศไทยมียอดการบริโภคเหล็กส าเร็จรูปไทยอยู่ที่ 16.6 ล้านตนั ลดลง 13.7% จ าแนกเป็นการบริโภค
เหล็กทรงยาว 5.6 ล้านตนั และเหล็กทรงแบน 11.0 ล้านตนั ผลิตภณัฑ์ที่มีการบริโภคมากที่สดุ ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนและไม่เป็นม้วน 7.1 ล้านตนั รองลงมาคือ เหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 3.4 ล้านตนั และเหล็กแผ่นรีด
เย็น 3.3 ล้านตนั โดยปริมาณการบริโภคเหลก็ของประชากรประเทศไทยอยูท่ี่ 251 กิโลกรัมตอ่คน  
 
การผลิต 

ส าหรับยอดการผลติเหลก็ส าเร็จรูปรวมของไทยปี 2560 อยูท่ี่ 6.87 ล้านตนั ลดลง 13.7% เมือ่เทียบกบัชว่งเวลา
เดียวกนัของปีที่ผา่นมา จ าแนกเป็นการผลติเหลก็ทรงยาว 3.9 ล้านตนั ลดลง 34.0% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 
เนื่องจากความต้องการใช้เหลก็ในประเทศลดลง จากการชะลอตวัของภาคการก่อสร้าง โดยในปี 2560 ยอดการผลติเหลก็เส้น
และเหลก็รูปพรรณรีดร้อน (Rebar & HR Section) ลดลง 32.9% เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา อยูท่ี่ 3.19 ล้าน
ตนั สว่นยอดการผลติเหลก็ลวด (Wire Rod) ขยายตวั 42.0% เมือ่เทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีที่ผา่นมา อยูท่ี่ 749,500 ตนั 
ส าหรับการผลติเหลก็ทรงแบนปี 2560 อยูท่ี ่2.92 ล้านตนั ขยายตวั 9.3% โดยผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วนเพิ่มขึน้ 9.3% อยูท่ี่ 2.9 ล้านตนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย 
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การส่งออก 
การสง่ออกผลติภณัฑ์เหลก็รวมของไทยปี 2560 อยูท่ี่ 2.28 ล้านตนั ขยายตวั 18.9% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีที่ผา่นมา จ าแนกเป็นการสง่ออกวตัถดุิบ 449,531 ตนั และผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูปอยูท่ี่ 1.55 ล้านตนั ขยายตวัจากปีที่
ผา่นมา 20.0% ส าหรับผลติภณัฑ์เหลก็ที่มีการสง่ออกมากที่สดุคอื เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน 571,096 ตนั หดตวัจากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน -1.1% รองลงมาคือ เหลก็ทอ่ 316,833 ตนั เพิม่ขึน้ 41.7% เมื่อเทยีบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา  

 
การน าเข้า 
 ปริมาณการน าเข้าผลติภณัฑ์เหลก็รวมทัง้หมดของไทยปี 2560 อยูท่ี่ 16.59 ล้านตนั ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีที่ผา่นมา จ าแนกเป็นการน าเข้าวตัถดุิบ 2.29 ล้านตนั การน าเข้าผลติภณัฑ์เหลก็กึ่งส าเร็จรูป 2.92 ล้าน
ตนั และการน าเข้าผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูป 11.33 ล้านตนั โดยผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูปท่ีมกีารน าเข้ามากที่สดุคือ เหลก็แผน่
รีดร้อนชนิดม้วนและไมเ่ป็นม้วน 4.16 ล้านตนั รองลงมาคือ เหลก็แผน่เคลอืบ 2.55 ล้านตนั และเหลก็แผน่รีดเย็นชนดิม้วนและ
ไมเ่ป็นม้วน 1.57 ล้านตนั ตามล าดบั 

Product 
Import (ล้านบาท) Export (ล้านบาท) 

2560 2559 เปลี่ยนแปลง 2560 2559 เปลี่ยนแปลง 
เหล็กทรงยาว Long Product       15,993   14,795  8.10%      8,158   7,071  15.37% 
Bar          6,957   6,820  2.01%       2,527   2,088  21.02% 
HR section             613   785  -21.91%      5,278   4,854  8.74% 
Wire rod          8,423   7,190  17.15%         353   129  173.64% 
เหล็กทรงแบน Flat Product     161,504   148,355  8.86%       13,331   9,809  35.91% 
Hot rolled flat products       52,331   51,565  1.49%               242   368  -34.24% 
Cold rolled flat products       36,752   28,398  29.42%            6,845   5,876  16.49% 
Coated Steel       72,421   68,392  5.89%            6,244   3,565  75.15% 
เหล็กก่ึงส าเร็จรูป Semi-Finished Product       43,784   51,906  -15.65%        3,876   1,916  102.30% 
Billet        13,082   20,852  -37.26%                 83   -    N/A 
Slab        20,429   13,652  49.64%                   -     260  -100.00% 
All other Semi-Product        10,273   17,402  -40.97%            3,793   1,656  129.05% 
Pipe       28,678   28,029  2.32%       15,202   10,056  51.17% 
Pipe-Seamless 12,007   12,957  -7.33%            6,072   3,589  69.18% 
Pipe-Welded        16,671   15,072  10.61%            9,130   6,467  41.18% 

ที่มา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย 
 
แนวโน้มปี 2561 

สถาบนัเหล็กโลก หรือ  Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กส าเร็จรูปของโลกปี 2561 มีแนวโน้มขยายตวั 
1.6% อยู่ในระดบัปานกลางอนั โดยความต้องการเหล็กในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาจะเป็นกลุม่ที่ช่วยขผลกัดนัให้การบริโภค
เหลก็ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง 
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ส่วนสถานการณ์ อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีน คาดว่าการขยายตัวของอตุสาหกรรมเหล็กน่าจะชะลอตวัในจีน 
เนื่องจากนโยบายการลดก าลงัการผลติตัง้แตช่่วงปลายปี  2560 จนถึงช่วงไตรมาส 1 ของปี 2561 

ส าหรับ การคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2561 น่าจะมีปริมาณ 18.6 – 19.0 ล้านตนั โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะขยายตวั 9%-12%  จากการลงทุนด้านการก่อสร้างของ
ภาครัฐที่นา่จะขยายตวั 13%-17% และภาคเอกชนคาดวา่จะขยายตวั 2%-5% สว่นในภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ คาดการณ์วา่
จะขยายตวั 4%-6%  
 
2.3)  การจัดหาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ 

1) วตัถุดิบ 
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติเหลก็เส้นกลมและเหลก็เส้นข้ออ้อย คอื เหลก็แทง่ยาว (Billet) และวตัถดุิบส าคญัในการ

ผลติคือ เศษเหลก็ (Scrap) กลุม่บริษัทได้มีการจดัหาเศษเหลก็ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ เพื่อเป็นวตัถดุิบในการผลติเหลก็
แทง่ทรงยาว สว่นวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติเหลก็รูปพรรณ คือ เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) โดยในปี 2558- 
2560 มีรายละเอียดของแหลง่วตัถดุิบของกลุม่บริษัทมดีงันี ้      

(หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

 การด าเนินการจัดหามุ่งเน้นการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า และส่งมอบสินค้าในปริมาณที่ต้องการ 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  สอดคล้องกบัปริมาณสินค้าคงคลงัและแผนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในภาพรวมของ
ทัง้กลุม่บริษัทนอกจากนี ้ทางหน่วยงานจดัหามีการประมาณการความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบเพื่อรักษาระดบัสนิค้า

วัตถุดิบ 

เฉพาะกิจการ รวมบริษัทย่อย 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

 ต่างประเทศ     
            

  - เหล็กแทง่เล็ก (Billet) 1,398 18% 2,736 38% 1,769 25% 4,110 33.57% 7,587 58.29% 1,977 17.20% 
 - เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน (HRC) - - - - - -   - - 135 1.17% 
  - เศษเหล็ก (Scrap) - - - - - - 349 2.85% 477 3.67% 504 4.38% 

รวมต่างประเทศ 1,398 18% 2,736 38% 1,769 25% 4,459 36.42% 8,064 61.96% 2,616 22.76% 

 ในประเทศ             

  - เหล็กแทง่เล็ก (Billet) 6,351 82% 4,469 62% 4,397 61% 4,470 36.51% 2,594 19.94% 4,663 40.56% 
 - เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน (HRC) - - - - 1,011 14% 452 3.69% 709 5.44% 2,016 17.54% 
  - เศษเหล็ก (Scrap) - - - - - - 2,862 23.37% 1,648 12.66% 2,201 19.15% 

รวมในประเทศ 6,351 82%  62% 5,408 75% 7,784 63.58% 4,951 38.04% 8,880 77.24% 

รวม 7,749 100% 7,205 100% 7,177 100% 12,243 100% 13,015 100% 11,496 100% 
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คงคลงัอย่างเหมาะสมกับนโยบายและแผนการผลิตเพื่อสามารถรักษาระดบัต้นทุนทางด้านสินค้าคงคลงั ในขณะเดียวกัน
สามารถสนบัสนนุกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื่อง 

ลกัษณะการจดัหาผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัท มีการด าเนินงานจดัหาจากแหลง่วตัถดุบิและผลติภณัฑ์จากทัง้ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ โดยเน้นที่คณุภาพของวตัถดุิบเป็นหลกัในระดบัต้นทนุที่สมเหตสุมผล สดัสว่นของการจดัหาภายในประเทศ
และภายนอกประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 64 และร้อยละ 36 ตามล าดบั ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัท ซนัเทค เมทลัส์ จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทย่อย ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท โอเช่ียน อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จ ากัด จัดตัง้บริษัท โอเช่ียน ซพัพลาย จ ากัด  เพื่อ
ด าเนินการจดัหาและจ าหน่ายเศษเหล็กทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ สง่ผลให้ในปีที่ผ่านมากลุม่บริษัทสามารถจดัหาเศษ
เหลก็ในประเทศ เพื่อน ามาผลติได้เพิ่มขึน้   และรองรับกลุม่ลกูค้าเพิ่มมากขึน้ 
 

2) นโยบายสินค้าคงคลัง 

 นโยบายการบริหารวตัถดุิบและสนิค้าคงคลงัของบริษัทจะมีความยืดหยุน่ และมิได้ก าหนดปริมาณการส ารองไว้อยา่ง
ตายตวั  โดยผู้บริหารของบริษัทจะติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลการซือ้ขายในตลาดโลก งานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การร่วมสนทนาหรือประชุมกับผู้ จ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ เพื่อ
วางแผนและก าหนดนโยบายการจัดซือ้วตัถุดิบให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยร่วมมือกับฝ่ายโรงงานและ
การตลาดในการวางแผนการผลิตและจ าหน่ายสินค้า ซึ่งปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลงัของ
บริษัทจะขึน้อยูก่บัสภาวะตลาด อปุสงค์และอปุทาน ปริมาณวตัถดุิบในตลาด รวมถึงอ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ
และลกูค้าในขณะนัน้ด้วย  ทัง้นี ้การที่บริษัทมีการส ารองสินค้าคงคลงัเพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กบัลกูค้าในทนัที 
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีลกัษณะการผลิตตามค าสัง่ของลกูค้า (Made to Order) เพียงอย่างเดียว อาจท าให้ลกูค้าต้องรอ
การสัง่ซือ้วตัถดุิบและสัง่ผลติเป็นเวลานาน 

 

3) อัตราก าลังการผลิต 
 

โรงงาน ประเภทเคร่ืองจักร 
อัตราก าลังการผลิต 

(ตันต่อปี) 
เคร่ืองจักรผลิตเหล็กเส้น   

 (โรงรีดเหล็กเส้น - กรุงเทพฯ (บางกระดี่)) - เคร่ืองจกัรผลิตเหล็กเส้นและเหล็กเส้นข้ออ้อย 270,000 

(โรงรีดเหล็กเส้น - ระยอง) 
- เคร่ืองจกัรผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กเส้นชนิด

เกลียวรับแรงดงึสงู และเหล็กเพลา 
360,000 

รวม 630,000 
เคร่ืองจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ   

(โรงเหล็กรูปพรรณ – กรุงเทพฯ (บางกระดี่)) -  เคร่ืองตดัแผ่น (เหล็กแผ่น) 11,000 
“ -  เคร่ืองรีดทอ่ (ทอ่เหล็ก) 27,000 
“ -  เคร่ืองรีดตวัซี (เหล็กรูปตวัซี)             58,000 

รวม 96,000 
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เคร่ืองจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ  
(โรงเหล็กรูปพรรณ – พม่า)                             -     เคร่ืองสลิต (เหล็กม้วนแถบเล็ก)           54,000 

-   เคร่ืองรีดทอ่ (ทอ่เหล็ก) 10,397 
                                                                รวม  64,397 
โรงเตาหลอม - ระยอง  
(โครงการ Green Mill) - เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EAF) 650,000 

รวม 650,000 
เคร่ืองจักรผลิตเหล็กลวด 
(โรงรีดเหล็กลวด – ระยอง (TSSI)) 

-    เคร่ืองจกัรผลิตเหล็กลวด 500,000 

 รวม 500,000 
เคร่ืองจักรคัดแยกเศษเหล็ก                       -   เคร่ืองจักรคัดแยกเศษเหล็ก                                            460,000 
(ชลบุรี (Suntech Metals) 
                                                               รวม                                                                           460,000 

 
โรงงานของกลุ่มบริษัท มีอยู่ 6 แห่ง แบ่งออกเป็น 
1) โรงงานรีดเหลก็เส้น - กรุงเทพ (ถนนบางกระดี่) เป็นโรงงานผลติเหลก็เส้นกลมและเหลก็เส้นข้ออ้อย ที่ความหนา

ตัง้แต ่ 6 มิลลเิมตร  ถึง 16  มลิลเิมตร มีก าลงัการผลติอยูท่ี่ 270,000 ตนัตอ่ปี  และยงัมีโรงงานรีดเหลก็เส้น - ระยอง เป็น
โรงงานผลติเหลก็เส้นกลมและเหลก็เส้นข้ออ้อย ที่ความหนาตัง้แต ่16 มิลลเิมตร ถงึ 63.5 มิลลเิมตร  นอกจากนีย้งัผลติเหลก็เส้น
ชนิดเกลยีวรับแรงดงึสงู และเหลก็เพลา ด้วยก าลงัการผลติรวมประมาณ 360,000 ตนัตอ่ปี 

2) โรงผลติเหลก็รูปพรรณ - กรุงเทพ (ถนนบางกระดี)่ ซึง่ผลติเหลก็ตวัซี, เหลก็ทอ่, เหลก็แผน่ และเหลก็แบนตดั ซึง่มี
ก าลงัการผลติอยูท่ี่ 96,000 ตนัตอ่ปี 

3) โรงผลติเหลก็รูปพรรณ – ประเทศพมา่ (ทิลาวา) ซึง่ผลติเหลก็ทอ่ ซึง่มีก าลงัการผลติอยูท่ี่ 64,397 ตนัตอ่ปี 
4) โรงเตาหลอม หรือ เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace: EAF) เป็นโรงหลอมเศษเหลก็เหลอืใช้ ภายใต้

โครงการ Green Mill ตัง้อยู่ที่จงัหวดัระยอง โรงหลอมดงักลา่วสามารถหลอมเศษเหล็กเหลือใช้เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) 
ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์เหลก็ประเภทตา่งๆ ด้วยก าลงัการผลติประมาณ 650,000 ตนัตอ่ปี  

5) โรงงานรีดเหล็กลวด - ระยอง เป็นโรงงานที่ผลิตเหล็กลวด ที่มีขนาดตัง้แต่ 5.5 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร ด้วย
ก าลงัการผลติรวมประมาณ 500,000 ตนัตอ่ปี 

6) โรงคดัแยกเศษเหล็ก – ชลบุรี เป็นโรงงานที่จดัหาเศษเหล็ก แล้วน ามาคดัแยก โดยกระบวนการ Shredder และ 
Shear จากผลิตภณัฑ์หรือสินค้าที่มีเหล็กเป็นสว่นประกอบทัง้ที่หมดอายใุช้งานแล้ว หรือเป็นเศษซากเหล็กอตุสาหกรรม ด้วย
ก าลงัการผลติรวม 460,000 ตนัตอ่ปี 

 

โดยกระบวนการผลิตของกลุม่บริษัทจะเป็นการประสานงานกนั 3 ฝ่ายที่เก่ียวข้อง คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่าย
ผลิต โดยฝ่ายขายเมื่อได้รับค าสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้า จะสง่ค าสัง่ผลิตสินค้าไปท่ีฝ่ายผลติ ซึ่งฝ่ายผลิตอาจผลติมากกวา่จ านวน
ที่ลกูค้าสัง่ซือ้ได้หากพิจารณาว่าสินค้าประเภทดงักล่าวมีความต้องการในตลาด เพื่อให้การผลิตก่อให้เกิดการประหยดัต่อ
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ขนาด (Economy of Scale) ทัง้นี ้ฝ่ายผลิตจะเป็นผู้พิจารณาถึงขนาดที่จะผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ปริมาณวตัถดุิบที่
ต้องใช้และที่ต้องสัง่ซือ้เพิ่มเติม แล้วจึงแจ้งให้ฝ่ายขายทราบ ในขณะที่ฝ่ายจัดซือ้จะเป็นผู้ด าเนินการสัง่ซือ้วัตถุดิบ และ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลงัว่ามีเพียงพอส าหรับการผลิตหรือไม่ โดยฝ่ายตรวจสอบคณุภาพจะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพ
สนิค้าในแตล่ะขัน้ตอนการผลติตามแผนการตรวจสอบคณุภาพ (Quality Control Plan) 
 ในสว่นของกระบวนการผลิต กลุม่บริษัทมีการก าหนดขัน้ตอนการท างานไว้อย่างชดัเจน โดยได้มีการปรับปรุงระบบ
การผลติและน าเทคโนโลยีการผลติพร้อมทัง้เคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัมาใช้เพื่อพฒันาประสทิธิภาพการผลติและคณุภาพของสนิค้า 
 

4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจากการให้ความส าคญัด้านคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์แล้ว กลุม่บริษัทยงัให้ความส าคญัในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเก่ียวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยกลุม่บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องดงักลา่ว
ทัง้หมด และยังค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เก่ียวข้องเมื่อกลุ่มบริษัทท าการคัดเลือกหรือปรับปรุง
เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน มีระบบบ าบัดน า้เสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับ
โรงงานของบริษัท ซึง่สามารถน าน า้ที่เสยีหรือใช้แล้วกลบัมาใช้ใหมใ่นกระบวนการผลติเหลก็เส้นหรือผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ตอ่เนื่อง
อีกด้วย ทัง้นี ้โรงงานของกลุม่บริษัทได้รับการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอภายใต้การควบคมุดแูลของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
โดยผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า สภาพโรงงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณโรงงานอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาใดๆ ตอ่สภาพแวดล้อม 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทได้ด าเนินการในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการจัดการและการ
บ ารุงรักษา รวมทัง้ปรับปรุงหน่วยบ าบดัน า้เสียและการแก้ไขขัน้ตอนการควบคุมการท างานของหน่วยบ าบดัน า้เสียและกา ร
บ าบดัของเสียเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับการรับรองด้านการบริหารและจดัการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน 
ISO 14001:2004 จากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั นบัตัง้แต่เดือนมีนาคม 2549 อีกทัง้บริษัท
ยงัมีการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระเพื่อท าการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมทกุปี ทัง้คณุภาพของอากาศ ความดงัของเสียง ความ
เข้มของแสงสว่าง ความร้อนบริเวณพืน้ท่ีท างานหน้าแท่นรีด โดยจากรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมปีลา่สดุ โดย
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้ ท าการตรวจสอบให้กับบริษัท และบริษัทยังได้ท าการว่าจ้างบริษัท เทคนิค
สิง่แวดล้อมไทย จ ากดั ให้ท าการตรวจสอบคณุภาพน า้ที่โรงงานของบริษัท และบริษัทยอ่ย ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัระยอง ในปี 2560 
สรุปผลการตรวจระบบบ าบดัน า้เสีย ซึ่งวดัคณุภาพน า้เสียทัง้ก่อนเข้าและหลงัออกจากระบบ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

ส าหรับบริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI 
จ ากัด ตัง้แต่ เดือนกันยายน 2541 นอกจากนี ้บริษัทย่อยยังมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระเพื่อท าการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทุกปี โดยจากรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมปี 2560 โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย  จ ากัด ได้
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวดัวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด  
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2.4)  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นโครงการ หรือชิน้งานที่มีมลูคา่สงู และใช้เวลานานในการสง่
มอบ ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทไมม่ีงานคงค้างที่ยงัมิได้สง่มอบ 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

 
การบริหารความเสี่ยง 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงหลายประการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ  จึงได้มีการพัฒนา
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขึน้ โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สามารถจดัการและลดความเสีย่งดงักลา่วลงได้ ด้วย
การติดตามอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้จดัให้มีการประชมุความเสีย่ง จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่งที่ประกอบด้วยผู้
มีความรู้ความสามารถจากทกุสายงานขององค์กร  เพื่อก าหนดมาตรการในการควบคมุความเสี่ยงดงักลา่ว และด าเนินการต่อ
ความเสีย่งโดยเรียงล าดบัความเร่งดว่นของผลกระทบของความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ เพื่อพฒันาเป็นแนวทางการบริหารความเสีย่ง
ส าหรับกลุม่บริษัท และใช้เป็นแนวปฏิบตัิเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

1.1) ความเสี่ยงด้านการตลาด 
 อตุสาหกรรมเหลก็ของไทยเผชิญกบัความเสีย่งจากการท่ีความต้องการสินค้า และราคามีความผนัผวนตามฤดกูาล ซึ่ง
ถือเป็นปัจจยัที่ต้องค านงึเป็นอยา่งยิ่งในการประกอบธุรกิจ อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทได้มีการพฒันาประสทิธิภาพการผลติ รวมทัง้
มีการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กับสินค้าและสร้างความแตกต่างให้กบัตวัสินค้าของบริษัท อาทิเช่น เหล็กเส้นข้ออ้อย
ชนิดเกลยีว และเหลก็เส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดงึสงู (High Tensile Thread Steel Bar) ซึง่ใช้ส าหรับงานก่อสร้างที่ต้องการ
รับแรงดึงสงูเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทัว่ไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค์ ท่าเรือน า้ลึก เขื่อนกัก เก็บน า้ ฯลฯ โดย
ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศ ที่สามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสงูโดยผ่านการรับรอง
คณุภาพตามมาตรฐานจากหลายประเทศทัว่โลก ท าให้บริษัทมีความสามารถในการแขง่ขนัเหนือคูแ่ขง่ขนัรายอื่นๆ ในตลาด และ
ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนในความต้องการสินค้าลง อีกทัง้สามารถขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศที่ต้องการเหล็กชนิด
ดงักลา่วเพื่อการก่อสร้างได้อีกด้วย  

อีกทัง้กลุม่บริษัทยงัมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในหลายอตุสาหกรรมมากขึน้ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการ Green Mill เร่ิมด าเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย กลุ่มบริษัทก็จะ
สามารถผลติเหลก็คณุภาพพิเศษ (Special Grade) ซึง่มีความบริสทุธ์ิและมีเนือ้เรียบกวา่เนือ้เหลก็ท่ีผลติโดยเทคโนโลยีทัว่ไป จึง
เป็นท่ีต้องการของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องที่ใช้เหลก็คณุภาพสงูเป็นวตัถดุิบในการผลติ อาทิอตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรม
ตอ่เนื่องอื่นๆ ที่ต้องการเหลก็คณุภาพพิเศษเพื่อใช้ในการผลติได้อยา่งแท้จริง  

นอกจากนี  ้กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจ ไปสู่ผลิตภณัฑ์เหล็กลวด โดยมีแผนที่จะพฒันาผลิตภณัฑ์ไปสู่เหล็กลวดเกรด
พิเศษเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปัจจุบนัประเทศไทยยงัต้องน าเข้าเหล็กลวดเกรดพิเศษจากต่างประเทศ
เท่านัน้ ทัง้นีห้ากกลุม่บริษัทสามารถผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษป้อนเข้าสู่อตุสาหกรรมยานยนต์เพื่อทดแทนการน าเข้าได้นัน้ จะ
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กได้ และสามารถสร้างผลก าไรให้กบักลุม่บริษัทได้
อยา่งยงัยืน 
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2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ 
 

2.1) ความเสี่ยงจากการด าเนินการจัดหาวัตถุดิบ 
ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวตัถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม,เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กลวดนัน้ บริษัท

จ าเป็นต้องจัดหาเศษเหล็ก (Scrap) ส าหรับเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) ท าให้อาจประสบกับความ
เสี่ยงด้านระยะเวลาในการจดัหาวตัถุดิบที่เพิ่มขึน้ และความไม่สม ่าเสมอของเศษเหล็กที่หาได้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัท ได้จัดการลด
ความเสี่ยงดงักลา่วด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุม่บริษัท กบัพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ที่เป็นบริษัทผู้จดัจ าหน่ายเศษเหล็ก
รายใหญ่ในประเทศโดยตรง ตลอดจนมกีารจดัหาแหลง่น าเข้าเศษเหลก็จากตา่งประเทศ และยงัมีการน าเศษเหลก็ที่เป็นผลพลอย
ได้จากการผลิตของโรงงานกลบัมาใช้เป็นวตัถุดิบส าหรับเตาหลอม อีกทัง้ยังได้วางแผนการผลิตและการสัง่ซือ้วตัถุดิบอย่าง
รอบคอบและรัดกมุ และมีการสร้างและบริหารความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัทจ าหนา่ยเศษเหลก็อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่จะมี
วตัถดุิบเพียงพอส าหรับกระบวนการผลติ 

ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทได้ซือ้กิจการของ บริษัท ซนัเทค เมทลัส์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านบริหารจดัการเศษเหล็กและ
แปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายแก่โรงงานหลอม ท าให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวตัถุดิบส าหรับการหลอมเหล็ก 
เนื่องจากซนัเทค มีเครือข่ายในการจดัหาเศษเหล็กที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยรับประกนัว่า บริษัทจะมีวตัถุดิบที่มีคณุภาพดีในราคาที่
เหมาะสมสามารถน ามาใช้ในการหลอมเหลก็ เพื่อผลติเหลก็แทง่ยาว (Billet) ซงึเป็นวตัถดุิบในการผลติเหลก็ทรงยาวตอ่ไป 
 
 
2.2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

จากเดิมที่กลุ่มบริษัท ต้องน าเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้อ
อ้อย และ เหลก็ลวด ท าให้มีความเสีย่งจากราคาวตัถดุิบน าเข้าที่มีความผนัผวนเปลีย่นแปลงไปตามกลไกตลาดโลก ซึง่อาจสง่ผล
กระทบต่อต้นทุนค่าวตัถดุิบของกลุม่บริษัท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถท าการผลิตเหล็กแท่งยาวได้เองจากความส าเร็จ
ของโครงการ Green Mill ท าให้กลุม่บริษัทได้รับความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบลดน้อยลง 
 

3) ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุม่บริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปลีย่น, ความเสีย่งด้านมลูคา่ยตุิธรรมอนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้, ความเสีย่งด้านกระแสเงินสด
อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ และ ความเสี่ยงด้านราคา)  ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือและความเสีย่งด้านสภาพ
คลอ่ง กลุม่บริษัทมีแผนการจดัการความเสี่ยงแตล่ะประเภทดงันี ้

 
3.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ในปี 2560 และ ปี 2559 บริษัทมีมลูค่าการสัง่ซือ้สินค้าจากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 18 และ ร้อยละ 38 ของมลูค่า
การสัง่ซือ้ทัง้หมด ตามล าดบั ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ตามล าดบั ของ
มลูคา่การขายทัง้หมด โดยเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  ซึง่ท าให้บริษัทมีความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ที่ผา่นมา
บริษัทได้ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน โดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

MILL                                                                       หน้า 22                                      ……………………รับรองความถกูต้อง 
 

contract) หรือ แปลงหนีค้่าสินค้าเป็นหนีเ้งินสกุลบาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสดและสถานการณ์ใน
ขณะนัน้ๆ 

ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยงัคงต้องสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศบ้าง และยงัคงมองถึงการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ 
ดงันัน้ บริษัทจะยงัคงรักษานโยบายลดผลกระทบจากความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดงักลา่วต่อไปตามความเหมาะสม
ของสภาวการณ์ในขณะนัน้ ๆ 
 

3.2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนีส้ินท่ีเกิดจากการกู้ยืมสถาบนัการเงิน ทัง้หนีส้ินระยะสัน้และยาว จ านวน 9,177 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของหนีส้ินรวม การกู้ยืมของบริษัทสว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ ระยะสัน้ในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงิน 
สญัญาทรัสต์รีซีท และ เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการสัง่ซือ้สนิค้าจากโรงงานผู้ผลติ ซึง่จะมีอายขุองการ
ช าระหนีม้ากกวา่การรับช าระเงินของลกูหนีก้ารค้าของบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาด อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้และผลการด าเนินงานของ
บริษัท อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปี 2559 
เทา่กบัร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายและบริการ  ขณะที่ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ของปี 2560 คิดเป็น 1.21 เทา่ เมื่อ
คิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  

 
3.3)  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
กลุม่บริษัทไมม่ีการกระจกุตวัอย่างมีนยัส าคญัของความเสีย่งทางด้านสินเช่ือ กลุม่บริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อท า

ให้เช่ือมัน่ได้วา่ได้ขายสนิค้าและให้บริการแก่ลกูค้าที่มีประวตัิสนิเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม คูส่ญัญาในอนพุนัธ์ทางการเงินและ
รายการเงินสดได้เลือกที่จะท ารายการกบัสถาบนัการเงินที่มีระดบัความน่าเช่ือถือสงู กลุม่บริษัทมีนโยบายจ ากดัวงเงินธุรกรรม
การให้สนิเช่ือกบัสถาบนัการเงินแตล่ะแหง่อยา่งเหมาะสม  

 
3.4)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
จ านวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของ

สภาพคลอ่งอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทนุแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินกู้ยืมที่ได้มีการตกลง ไว้แล้ว
อย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยงัมีวงเงินสินเช่ือที่ไม่ได้เบิกออกมาใช้จ านวน 4,626 ล้านบาท และได้
ด าเนินการร่วมกับสถาบนัการเงินเพื่อหาแนวทางในการเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอในกลุ่มบริษัท  ดงันัน้ ผู้บริหารเช่ือว่ากลุ่ม
บริษัทจะสามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

4) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ 
 

4.1)  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
ทางด้านความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมการท างานที่อาจเกิดอนัตรายขึน้ได้จากกระบวนการ

ผลติ โดยกลุม่บริษัท ได้มีนโยบายลดความเสีย่งดงักลา่วและเพิ่มความปลอดภัยให้กบัพนกังานด้วยอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่น
บคุคลกบัพนกังาน (Personal Protective Equipment: PPE) และยงัมีการตรวจสขุภาพให้แก่พนกังานและประชาชนในชุมชน 
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พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัในการที่
จะต้องปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัอนัตรายนัน้ๆ  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังได้ท าการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ “Health Impact Assessment - HIA” ที่
อาจจะเกิดขึน้กบัชุมชน ในฐานะที่เป็นประเด็นหลกัของความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรและภายใต้ระบบคณุภาพของ ISO 
และ IPPC ทัง้นี ้กลุม่บริษัท ได้มีการติดตัง้ระบบบ าบดัไอเสียและฝุ่ น (Fume Treatment Plant and Quenching Tower) ซึ่งจะ
ช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่ นที่เกิดจากกระบวนการการผลิต โดยสามารถรับประกันได้ว่าคุณภาพอากาศที่ได้อยู่เหนือระดับ
มาตรฐานของการควบคมุคณุภาพสากล ถือเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนอีกทางหนึง่ 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ดงันี ้

 ที่ดิน และสว่นปรับปรุงที่ดิน 

สถานที่ตัง้ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

บริษัท    

ถนนบางกระดี่ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 435.23 เป็นเจ้าของ ติดจ านอง  
บริษัทย่อย    
99 หมู ่3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคม
พฒันา ระยอง 

307.94 เป็นเจ้าของ ติดจ านอง 

ถนนปากร่วม-อา่วอดุม อ าเภอศรีราชา 
ชลบรีุ 

296.73 เป็นเจ้าของ - 

รวม 1,039.90   
 

 อาคาร สิง่ปลกูสร้างและสว่นควบ 

สถานที่ตัง้ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง    
บริษัท    
ถนนบางกระดี่ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 139.51 เป็นเจ้าของ ติดจ านอง  
บริษัทย่อย    
99 หมู ่3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคม
พฒันา ระยอง 

1,016.08 เป็นเจ้าของ ติดจ านอง  

ถนนปากร่วม-อา่วอดุม อ าเภอศรีราชา 
ชลบรีุ 

7.82 เป็นเจ้าของ -  

รวม 1,163.41   

 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                       หน้า 25                               ……………………รับรองความถกูต้อง 
 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 

ประเภท มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

บริษัท    
เคร่ืองจกัรผลติเหลก็เส้นกลมและเหลก็เส้นข้ออ้อย 1,177.28 เป็นเจ้าของ ติดจ าน า  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในโรงงาน 50.85 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
ระบบไฟฟ้าแรงสงู 43.50 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
เคร่ืองจกัรระหวา่งประกอบและตดิตัง้ 23.66 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
บริษัทย่อย    
เคร่ืองจกัรผลติเหลก็รูปพรรณ 113.36 เป็นเจ้าของ ติดจ าน า  
เคร่ืองจกัรโรงหลอม  3,734.51 เป็นเจ้าของ ติดจ าน า 

เคร่ืองจกัรฉีกเศษเหลก็ 53.89 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

เคร่ืองจกัรระหวา่งประกอบและตดิตัง้  434.28 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

ระบบสาธารณปูโภค 585.01 เป็นเจ้าของ ติดจ านอง  

รวม 6,216.34   

    

 

 เคร่ืองตกแตง่ อปุกรณ์ส านกังาน และยานพาหนะ 

ประเภท มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

บริษัท    

เคร่ืองตกแตง่ อปุกรณ์ส านกังาน และคอมพิวเตอร์ 4.89 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
ยานพาหนะ 3.86 เป็นผู้ครอบครอง สญัญาเชา่ซือ้ระยะเวลา  4 ปี 

บริษัทย่อย    
เคร่ืองตกแตง่ อปุกรณ์ส านกังาน และคอมพิวเตอร์               3.25 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
ยานพาหนะ 11.39 เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

รวม 23.39   
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4.2 การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ปัจจบุนั บริษัทได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.) บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากดั (“MB”) เดิมช่ือบริษัท บี อาร์ พี สตีล จ ากดั ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

99.10 ของทนุช าระ ซึง่ประกอบธรุกิจผลติและจ าหนา่ยเหลก็แทง่ยาว (Billet) 
2.) บริษัท ไอเจน เอนจิเนยีร่ิง จ ากดั  ปัจจบุนับริษัทเข้าถือหุ้นในอตัราร้อยละ 40 ของทนุช าระแล้ว ซึง่ประกอบธุรกิจ    

ผลติอปุกรณ์ไฟฟ้ารวมทัง้ให้บริการงานระบบไฟฟ้า 
3.) จัดตัง้บริษัทย่อยในช่ือ MILLCON (HK) LIMITED ที่ประเทศฮ่องกง ในเดือนมิถุนายน ปี 2556 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 32,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ด าเนินการเข้าซือ้สิทธิเรียกร้องประเภทมีหลกัประกันของบริษัท 
เควส แคปปิตอล อินเวสเมนท์ จ ากดั ที่มีต่อบริษัท อตุสาหกรรมเหลก็กล้าไทย จ ากดั (มหาชน) (“TSSI”) ซึง่บริษัท
ฯ ถือหุ้นใน MILLCON (HK) ร้อยละ 100 

4.) จดัตัง้บริษัทยอ่ยในช่ือ MILLCON THIHA LIMITED ที่ประเทศพมา่ ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทนุจดทะเบียน 
100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  เพื่อจ าหนา่ยเหลก็และวสัดกุ่อสร้าง ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 51 

5.) จดัตัง้บริษัทยอ่ยในช่ือ บริษัท มิลล์คอน สเปเช่ียล สตีล จ ากดั ที่ประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทนุจด
ทะเบียน 1,415,000,000 บาท  เพื่อประกอบกิจการ ผลติและจ าหนา่ยเหลก็ลวด ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 
99.97  
*(ณ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัท มิลล์คอน สเปเช่ียล สตีล จ ากดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั และลด
สดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 50 

6.) จดัตัง้บริษัทยอ่ยในช่ือ MILLCON MAURITIUS COMPANY LIMITED ทีส่าธารณรัฐมอริเชียส ในเดือนตลุาคม ปี 
2557 เพื่อลงทนุในบริษัทตา่งประแทศ  

7.) WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE.,LIMITED ประเทศสิงค์โปร์  ปัจจุบันบริษัทเข้าถือหุ้นในอตัราร้อยละ 
45 ของทุนช าระแล้ว ซึ่งมีวตัถปุระสงค์จัดตัง้ขึน้เพื่อรองรับการลงทุนจากผู้ ร่วมค้าทุกฝ่ายในการน าเงินลงทนุไป
จดัตัง้บริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศพม่าช่ือ บริษัท มิลล์คอน เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ประกอบธุรกิจโรงงานงานผลิตและ
จ าหนา่ยเหลก็รูปพรรณ 

8.) จดัตัง้บริษัทย่อยในช่ือ บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จ ากัด ปัจจุบนัเข้าถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 ของทนุช าระ
แล้ว ซึง่มีวตัถปุระสงค์จดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ ผลติและจ าหนา่ยเหลก็รูปพรรณ  

9.) จดัตัง้บริษัทย่อยในช่ือ บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั ปัจจุบนัเข้าถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 ของทนุช าระ
แล้ว ซึง่มีวตัถปุระสงค์จดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ ผลติและจ าหนา่ยเหลก็และวสัดกุ่อสร้างทกุชนิด 

10.) บริษัทลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซนัเทคเมทลัส์ จ ากดั ปัจจุบนัเข้าถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 ของทนุช าระ
แล้ว ซึ่งมีวตัถุประสงค์จัดตัง้ขึน้เพิ่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายให้แก่
โรงงานหลอมเหลก็ 

11.) บริษัทลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท บิลค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั เดมิช่ือ บริษัท ลองกอง สตดูิโอ จ ากดั ปัจจบุนัเข้าถือหุ้น
ในอตัราร้อยละ 34.60 ของทนุช าระแล้วซึง่มีวตัถปุระสงค์จดัตัง้ขึน้พฒันาระบบจดัการทรัพยากรในองค์กร (ERP) 
ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์  

อยา่งไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีความจ าเป็นต้องพิจารณาการลงทนุใดๆ บริษัทจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่
เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ตอ่การท าธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมทีม่ีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัท
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มีความถนดัและความช านาญ โดยจะค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทนุเป็นส าคญั ซึง่ในการเข้าลงทนุในบริษัท
ยอ่ยหรือบริษัทร่วมแตล่ะครัง้จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการลงทนุทกุครัง้ ซึง่ขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดขอบของคณะกรรมการบริหารการลงทนุมีดงันี ้
1.) พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และขอบเขตการลงทนุ รวมถงึควบคมุติดตามการลงทนุของบริษัท ให้เป็นไปตาม

กรอบนโยบาย หลกัเกณฑ์ และขอบเขตการลงทนุท่ีก าหนดไว้ 
2.) ติดตามการลงทนุไมใ่ห้ผิดข้อก าหนด กฎเกณฑ์  ที่หนว่ยงานก ากบัก าหนด 
3.) พิจารณาประเมินความเสีย่งในการลงทนุ 
4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5.) รายงานผลการปฏิบตัิงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

 ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคมุดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น  และหากบริษัทย่อยมีการด าเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทได้ก าหนดวิธีการ
ควบคมุดแูล เช่น  การก าหนดเร่ืองที่จะต้องขออนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น ส าหรับบริษัทร่วม บริษัทจะ
ไมเ่ข้าไปควบคมุดแูลมากนกั เพียงแตจ่ะสง่ตวัแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนัน้ๆ ทัง้นี ้จ านวนตวัแทนจากบริษัท
ที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึน้อยูก่บัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 

 
4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน 
 กลุ่มบริษัทมีนโนบายให้มีการประเมินราคาที่ดินเป็นครัง้คราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินแตกต่างจากมลูค่ายตุิธรรมอย่างมีสาระส าคญั ซึ่งมลูค่าที่ดินของกลุม่บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,190.82 
ล้านบาท  
รายละเอียดของที่ดินที่ประเมินมีดงันี ้

สถานที่ตัง้ 
มูลค่าตามวิธีราคาทุน 

(ล้านบาท) 
มูลค่าตามการประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษัท   

ถนนบางกระดี่ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 160.15 364.88 
บริษัทย่อย   
99 หมู ่3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา 
ระยอง 

217.21 225.21 

ถนนปากร่วม-อา่วอดุม อ าเภอศรีราชา ชลบรีุ 296.73 600.73 

รวม 674.09 1,190.82 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไมส่ิน้สดุ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ของ
บริษัทท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และไมม่ีข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมี
นยัส าคญั 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

เลขทะเบียนบริษัท 0107550000076 

ประเภทธุรกิจ ผลติและจ าหนา่ยเหลก็เส้นกลม เหลก็ข้ออ้อย และเหลก็รูปพรรณ 

สัญลักษณ์หลกัทรัพย์  MILL 

วันเร่ิมก่อตัง้บริษัท  กรกฎาคม 2541 
วันจดทะเบียนแปรสภำพเป็น 
บริษัทมหำชนจ ำกดั 

1 มิถนุายน  2550 

วันเร่ิมซือ้ขำยหลักทรัพย์ครัง้แรก  6 พฤศจิกายน 2550 

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 9, 11, 13   ซอยบางกระดี่ 32  ถนนบางกระดี่  แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
(โรงรีดเหล็กเส้น-กรุงเทพ,   กรุงเทพฯ 10150 
 โรงรูปพรรณ)   โทรศพัท์  :  0 2896 4444    โทรสาร :  0 2896 9622 

ที่ตัง้สำขำ 1 เลขที ่52 อาคารธนิยะพลาซา่  ชัน้ 29  ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

(ส ำนักงำนบริหำร)  โทรศพัท์  :  0 2652 3333    โทรสาร :  0 2632 9899 

ที่ตัง้สำขำ 2 เลขที่ 99 หมู ่3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 

(โรงรีดเหล็กเส้น-ระยอง) โทรศพัท์ : 0 3860 6041-2 โทรสาร : 0 3860 6043 

เว็ปไซต์ http://www.millconsteel.com  

ทุนจดทะเบียน 2,114.24 ล้านบาท 
 หุ้นสามญั                5,093.49 ล้านหุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ                192.12 ล้านหุ้น 

ทุนช ำระแล้ว 1,621.79 ล้านบาท 
 หุ้นสามญั                3,862.35 ล้านหุ้น 
  หุ้นบริุมสทิธิ                192.12 ล้านหุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ   0.40    บาท 

 

 

  

 

http://www.millconsteel.com/
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นำยทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
(หุ้นสำมัญ)    
สถำนที่ตัง้ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ 0 2009 9000     TSD Call Center 0 2009 9000       โทรสาร 0 2009 9991 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท มิลล์คอน สตีล  จ ากดั (มหาชน)  

(หุ้นบุริมสิทธิ)    

สถำนที่ตัง้ 52  อาคารธนิยะพลาซา่  ชัน้ 29  ถนนสลีม  แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท์  0 2652  3333           โทรสาร  0  2632  7800 
ผู้สอบบัญช ี นางสาววรรญา พทุธเสถียร            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4387 

นายเชิดสกลุ อ้นมงคล                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7195 
นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอดุมพร        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4996 
นางสาววราภรณ์ อินทรประสทิธ์ิ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7881 

 สถำนที่ตัง้ บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั 

 
128/151-153  อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้ 14  ถนนพญาไท  แขวงทุง่พญาไท  เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 

  โทรศพัท์  0 2214 6466 – 70         โทรสาร   0 2214 6067 

นักลงทุนสัมพนัธ์ นายอวิรุทธ์ นิยมเดช 

 สถำนที่ติดต่อ 52  อาคารธนิยะพลาซา่  ชัน้ 29  ถนนสลีม  แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

  
โทรศพัท์  0 2652 3333          โทรสาร  0  2632  9598  

 อีเมล์  awirut_n@millconsteel.com 

 

 
 



บบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                       หน้า 31                               ……………………รับรองความถกูต้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

ส่วนที ่2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 

ทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงันี ้ 

 
7.2  ข้อมูลผู้ถอืหุ้น 
 ก) รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  
จ านวนหุ้น  

 สัดส่วน  
หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสทิธิ  รวม  

1. นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู     1,514,622,721 157,919,941  1,672,542,662  41.25% 
2. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  729,899,999    729,899,999  18.00% 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  300,000,000    300,000,000  7.40% 
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 
 58,110,000    58,110,000  1.43% 

5. นางสชุาดา ลสีวสัดิ์ตระกลู  56,322,300    56,322,300  1.39% 
6. บริษัท ดานิลี ่จ ากดั  50,683,209    50,683,209  1.25% 
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH  50,400,000    50,400,000  1.24% 
8. นางอารีรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู  29,664,700   19,704,433   49,369,133  1.22% 
9. นางสาวธนิกา ตัง้พนูผลววิฒัน์  43,785,148    43,785,148  1.08% 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  31,774,698    31,774,698  0.78% 
11. ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ  997,086,155   14,493,852   1,011,580,007  24.95% 

รวมทั้งส้ิน   3,862,348,930 192,118,226  4,054,467,156  100.00% 
 
  
 

ทุนจดทะเบียน จ านวน           2,114.24    ล้านบาท 

   แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน           5,093.49     ล้านหุ้น 

   หุ้นบุริมสิทธิ  จ านวน                 192.12    ล้านหุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน                                  0.40    บาทตอ่หุ้น 

ทุนช าระแล้ว จ านวน               1,621.79    ล้านบาท 

   แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน            3,862.35    ล้านหุ้น 

   หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน                  192.12     ล้านหุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน                                 0.40    บาทตอ่หุ้น 
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ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
  

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  
จ านวนหุ้น  

 สัดส่วน  
หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสทิธิ  รวม  

กลุ่มลีสวัสดิ์ตระกลู 1,578,245,680 177,624,374 1,755,870,054 43.31% 
- นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู 1,514,622,721    157,919,941 1,672,542,662 41.25% 
- นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 28,598,259 - 28,598,259 0.71% 
- นางอารีรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 29,664,700 19,704,433 49,369,133 1.22% 
- นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 5,360,000 - 5,360,000 0.13% 

     
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 729,899,999 - 729,899,999 18.00% 
 
7.3   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้
การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ ความจ าเป็น 
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร  

นอกจากนีบ้ริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิหมวด ก ,หมวด ข และหมวด ค โดยสทิธิและสภาพของหุ้นบริุมสิทธิหมวด ก,
หมวด ข  และหมวด ค เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

“ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีก าไรหลงัจากการกันส ารองตามกฎหมายและการกันส ารองอื่นที่จ าเป็นครบถ้วนแล้ว 
รวมทัง้ไม่มีผลขาดทนุสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ชนิดสะสมจากเงินก าไรของบริษัท ในอตัราร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ ถือหุ้นได้ช าระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิ
ดงักลา่ว (“เงินปันผลบริุมสทิธิ”) โดยเงินปันผลบริุมสทิธิดงักลา่วจะได้รับการจดัอนัดบัไว้ก่อนสทิธิของผู้ ถือหุ้นสามญั” 
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 8.  โครงสร้างการจัดการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีโครงสร้างการจดัการซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุ

ยอ่ย ได้แก ่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหารการลงทนุ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล โดย
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพตอ่ไปนี ้

 
 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ชดุ  ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ง) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  และ (ช) คณะการบริหารการลงทนุ (ซ) คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล โดยกรรมการ
เหลา่นีป้ระกอบด้วยผู้ทรงคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทกุประการ โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแตล่ะชดุ มีดงัตอ่ไปนี ้
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8.1 คณะกรรมการบริษัท    
กรรมการของบริษัทปัจจบุนัมีจ านวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 7 คน ซึง่ในจ านวนนีม้ีกรรมการอิสระ

อยู่ด้วยจ านวน 5 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จ านวน 5 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้จะมีการก าหนดวาระการประชุม
อย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การ
พิจารณาวาระต่างๆ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้ มีการแสดง
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดแูลให้ใช้เวลาในการประชมุอยา่งเหมาะสม ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้
การประชุม

คณะกรรมการ 

การเข้าร่วมการ
ประชุม

คณะกรรมการ 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 7 7 
2.  พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 7 6 
3.  นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการ / กรรมการอิสระ  7 6 
4.  นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ  7 6 

5.  นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั กรรมการ / กรรมการอิสระ  7 5 

6.  นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 7 7 
7.  นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 7 5 
8.  นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 7 4* 

9.  นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 7 7 

10. นายธีรยทุธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 7 4* 

11. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ กรรมการ 7 5 

12. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการ 7 6 

โดย   นายจิรซัย์ เหรียญชยัวานิช  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
หมายเหต*ุ นายประวิทย์หอรุ่งเรือง และนายธีรยทุธ เลิศศิรรงัสรรค์ แต่งตัง้ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนงัสือรับรองบริษัทก าหนดว่าการลงนามผกูพนับริษัท กระท าได้ดงัต่อไปนี ้คือ 
นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสทุธิรัตน์  ลีสวสัดิ์ตระกูล ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ หรือ นาย
ประวิทย์ หอรุ่งเรือง หรือ นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 
สว่น ไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่นัน้ให้พิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่
ในต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกไปนัน้จะได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อีกก็ได้ 
 การสรรหาบคุคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคดัเลอืกจากผู้ทรงคณุวฒุิที่มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ไมด่่างพร้อย รวมทัง้มีความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  
2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการ

บริหารการจดัการของฝ่ายบริหารหรือของบคุคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานดงักล่าว เพ่ือให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหาร
หรือบคุคลใดๆ นัน้ได้ปฏิบตัิตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด  

3.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตัินโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรับ โครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะน า ให้อนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือ ปฏิบตัิใน
เร่ืองหนึง่เร่ืองใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

5.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณการด าเนินงาน
ของบริษัท 

6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสทิธิภาพ โดยจดัให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ ติดตามด าเนินการร่วม และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

 
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านท่ีมีความเป็นอิสระ ซึง่เพียงพอและสามารถถ่วงดลุและตรวจทานการบริหารงานของ
คณะกรรมการได้ อีกทัง้บริษัทได้แยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 2 ต าแหน่งและไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงานประจ า โดยมีการแบ่งแยก
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชดัเจน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเพียงพอ ทัง้นีใ้นมติการอนุมัติการท ารายการที่ส าคญัยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี ้อ านาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นการมอบอ านาจที่ไม่ท าให้บคุคลที่มีสว่นได้เสียสามารถอนมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเอง หรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองท าร่วมกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ยได้ 
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8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1.) ควบคมุดแูล และให้ค าแนะน าตา่งๆ ในการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแตล่ะวนั 

2.) เข้าด าเนินการหรือปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการด าเนินงาน และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการบริษัท 

3.) เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินธุรกิจใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระ เบียบ ข้อตกลง ค าสัง่ ตลอดจนมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

4.) มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองค์กร 

5.) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพ่ือเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ทัง้
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

6.) มีอ านาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซือ้ขาย การจดัหามาซึง่วตัถดุิบ
เพื่อการผลติ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินธุรกรรมปกต ิการลงทนุ การจดัหามาหรือการจ าหนา่ยไปซึง่เคร่ืองมือ ทรัพย์สนิ และบริการ 
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้วงเงินอนมุตัิที่ก าหนด รวมถึงการมอบอ านาจชว่งในการด าเนินดงักลา่วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิด
ความคลอ่งตวัในการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่ มีอ านาจอนมุตัิการซือ้สินค้าและวตัถดุิบเพื่อใช้ในการ
ผลติจ านวนไมเ่กิน 500 ล้านบาท การลงทนุไมเ่กิน 10 ล้านบาท และบริหารงานทัว่ไปไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

7.) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เก่ียวข้องจ าเป็นและเป็นการด าเนิ น
ธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 

8.) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว 
 

อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลที่มี 
ส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไมถื่อวา่อยูภ่ายใต้ขอบขา่ยอ านาจของกรรมการผู้จดัการในการพิจารณาและ

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.  นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2.  นางนนัทภชัร เทียนประทีป รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน 
3.  นายภชุงค์ จงวิไลเกษม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการผลติ 
4.  นายธาน ี โลเกศกระว ี รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานขายและการตลาด 
5.  นายถิรพงษ์ ค าเรืองฤทธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานส านกักรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ 
6.  นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 
7.  นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานชิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานทรัพยากรบคุคลและ

บริหารงานทัว่ไป 
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สิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท า ในนามของตนเอง ในกรณี
ดงักล่าว นิติกรรมนัน้จะต้องน าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยงัคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมายตอ่ไป 

8.3 เลขานุการบริษัท 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2551 เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให้   นางสาวจุรีรัตน์ 

ลปนาวณิชย์ ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้
1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และ รายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานกุารมีหน้าที่จดัสง่ส าเนารายงานการ
มีสว่นได้เสยีให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับ
ทราบรายงานนัน้) 

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 

ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตัง้เลขานกุารบริษัทคนใหม่
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเก่าพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ านาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานกุารบริษัทต่อ
ส านักงานภายใน 14 วนั นับแต่วันที่จัดให้มีผู้ รับผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว และให้แจ้งส านักงาน กลต. ทราบถึงสถานที่เก็บ
เอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย   
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นธรรมและสมเหตสุมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และสอดคล้องกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยก าหนดคา่ตอบแทนดงัตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ   60,000 บาทตอ่เดือน 
รองประธานกรรมการ  25,000 บาทตอ่เดือน 
กรรมการ    20,000 บาทตอ่เดือน 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ*  10,000 บาทตอ่เดือน 
กรรมการตรวจสอบ*    5,000 บาทตอ่เดือน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 30,000 บาท/เดือน 
 
คา่เบีย้ประชมุรายครัง้* 
ประธานกรรมการ   10,000 บาทตอ่เดือน 
รองประธานกรรมการ    5,000 บาทตอ่เดือน 
กรรมการ      5,000 บาทตอ่เดือน 
 

หมายเหตุ  
 * เบีย้ประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากต าแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ใน
กรณีที่กรรมการตรวจสอบด ารงต าแหนง่ดงักลา่วในคณะกรรมการบริษัท  

**ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี และกรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบีย้ประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารการลงทนุ  จะได้เบีย้ประชุมราย
ครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดย กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม
ดงักลา่วข้างต้น 
  ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทมีงบประมาณจ านวน 3,740,000 
บาท โดยเมื่อได้จดัสรรครบตามสว่นของแตล่ะคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณคา่ตอบแทนคงเหลอืจะถกูจดัสรรตามสดัสว่น
ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการชดุเฉพาะตา่งๆตามปริมาณการปฏิบตัิงานของกรรมการแตล่ะทา่น 

 ทัง้นีส้ าหรับในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการจ านวน 12 
ทา่น เป็นเงิน 32.80 ล้านบาท โดยแบง่เป็น   

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นรายบคุคล จ านวน  7 ท่าน 
รวมเป็นเงิน 2.69 ล้านบาท ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1. ในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน เป็นจ านวนเงิน 30.12 ล้านบาท โดย
จ านวนเงินดงักลา่วรวมค่าตอบแทนกรรมการและคา่ตอบแทนเพิ่มเติม, ค่าโบนสัผู้บริหาร, สว่นที่บริษัทจ่ายสมทบตามโครงการ EJIP, 
เงินสมทบประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอื่นๆในรูปแบบตวัเงิน  

 
 สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีการเปลีย่นแปลงและการถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ 

คา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุ 

รวมคา่ตอบแทน 

คณะ     
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ        
กรรมการสรร
หาและ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะ    
กรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการ 

คณะ   
กรรมการ
การลงทนุ 

คณะ    
กรรมการบริ
หารความ
เสี่ยง 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ  760,000  120,000      880,000  

2. พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั  315,000       315,000 

3. นายปราถนา บงกชมาศ  260,000  60,000   10,000    10,000.00   340,000 

4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์  260,000   60,000   10,000   30,000     360,000 

5. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั  260,000       260,000 

6. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ  255,000       255,000 

7. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ  260,000      15,000    275,000  
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(ก) คณะกรรมการ   
หนว่ย : หุ้น 

รายชื่อ  
การถอืหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธ.ค. 60  ณ 31 ธ.ค. 59 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด) 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ - - - 
2. พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั 55 55 - 
3. นายปรารถนา บงกชมาศ 782,974 782,974 - 
4. นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ์ - - - 
5. นายศกัดิช์ยั ธนบญุชยั - - - 
6.  นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู 1,672,542,662 726,982,220 945,560,442 
7.  นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 28,598,259 53,348,259 - 
8.  นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ - 380,671 - 
9.  นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง - - - 
10. นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ - - - 
11.  นายโสภณ  ผลประสทิธ์ิ - - - 
12  นายวิภธูา ตระกลูฮนุ - - - 

 
(ข) คณะผู้บริหาร * 

หนว่ย : หุ้น 

รายชื่อ  
การถอืหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธ.ค. 60  ณ 31 ธ.ค. 59 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)  

1.  นายภชุงค์ จงวิไลเกษม 413 413 - 
2.  นายธาน ี โลเกศกระว ี - - - 
2.  นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ - - - 
4.  นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานชิ - - - 

 
* หมายเหต ุข้อมูลหลกัทรัพย์ของคณะผูบ้ริหารในตารางดงักล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผูบ้ริหารที่ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการเท่านัน้ 
 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 ตารางแสดงการจ านวนพนักงาน และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2560 

 
ปี 2560  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 
พนักงานฝ่ายปฏิบัตกิาร (คน)  354 
พนักงานในส านักงาน (คน) 185 
รวม (คน)  539 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)   199.74  
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คา่ตอบแทนพนกังานตามตารางข้างต้น เป็นคา่ตอบแทนประเภท เงินเดือน, คา่ลว่งเวลา, โบนสั, เงินสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดกิารท่ีพนกังานได้รับอาทิเช่น คา่ฝึกอบรม, คา่แบบฟอร์มพนกังาน, เงิน
ทดแทนตา่งๆ เป็นต้น ซึง่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคญัในช่วงเวลาดงักลา่ว 

 
8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายในการสง่เสริมการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบั เพื่อให้พนกังานมีโอกาส

ก้าวหน้าในอาชีพบนพืน้ฐานความเทา่เทียมกนัและไมเ่ลอืกปฏิบตัติามความเหมาะสม อกีทัง้บริษัทยงัเน้นการดแูลสขุภาพ และ

อนามยัของพนกังานในทกุระดบั โดยจดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจ าทกุๆ ปี นอกจากนี ้ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี ้
1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้ด้วยวธีิการวดัผลที่

ใช้และยอมรับกนัโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะงานของพนกังาน โดยผลตอบแทนของพนกังาน รวมถงึรายได้คา่จ้างและ
คา่ตอบแทนรายเดือน รายได้จากการท างานลว่งเวลาและการท างานในวนัหยดุ โบนสัและคา่ตอบแทนพิเศษประจ าปี  
การประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

2) บริษัทมุง่สง่เสริมและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง เช่น การจดัอบรมและสมัมนาผู้บริหารและ
พนกังานทกุระดบั เป็นต้น 

3) บริษัทปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั เช่น การประเมินผลการท างานของพนกังาน การรักษา
ความลบัเก่ียวกบัประวตัิสว่นตวัและประวตัิการท างาน การใช้สทิธิสวสัดิการตา่งๆ เป็นต้น 

4) บริษัทค านงึถึงสทิธิของพนกังานเป็นส าคญั และยดึถือปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิ
สว่นบคุคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆ กรณีที่พนกังานไมไ่ด้รับความเป็นธรรม  

5) บริษัทเคารพสทิธิในการจดัตัง้และเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอืน่ใด รวมทัง้เปิดโอกาสให้
พนกังานมีสทิธิในการตอ่รองเง่ือนไขการจ้างงาน 

6) บริษัทมีหน้าทีใ่นการดแูลและจดัสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ตอ่การท างานอยา่งมี
ประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

7) บริษัทเคารพและค านงึถงึสทิธิขัน้พืน้ฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไมด่ าเนินการบงัคบัใช้แรงงาน จ้างแรงงานเดก็ หรือจ้าง
งานบคุคลท่ีอายตุ ่ากวา่ทีก่ฎหมายก าหนด 

8) บริษัทจะไมเ่ลอืกปฏิบตัติอ่พนกังาน ไมว่า่จะเป็นทางเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ สญัชาติ หรือเผา่พนัธุ์ และไมเ่ลอืกปฏิบตัิไมว่า่
ในทางใดก็ตาม และจะปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 

9) บริษัทตกลงก าหนดเง่ือนไขการจ้างงานตอ่พนกังานทกุคนในทกุระดบัและต าแหนง่งาน โดยไมต่ า่กวา่หลกัเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก าหนด 

  

 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

MILL                                                                       หน้า 43                               ……………………รับรองความถกูต้อง 
 

9.  การก ากบัดูแลกิจการ 

 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท มิลล์คอน สตีล  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในกลุม่ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงประโยชน์และความส าคญัของการก ากับ
กิจการท่ีดี ซึง่มีสว่นช่วยให้การบริหารงานและการด าเนินกิจการมีประสทิธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และค านงึถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทัง้สามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพิ่ม
คณุคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจึงได้ก าหนดหลกัการก ากบักิจการท่ีดเีป็นนโยบายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรขึน้ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว  
 

ดังมีรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกจิการดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
1. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง

กนัของผู้ ถือหุ้นทกุ ๆ ราย 
2. บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นในการทราบถึงเร่ืองที่พิจารณาในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการ

ตดัสินใจลว่งหน้าก่อนการ ประชมุเพื่อใช้ตดัสนิใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทต้องไมเ่พิ่มวาระ
อืน่ ๆ ทีจ่ะต้องมีการลงมติ โดยไมไ่ด้ก าหนดไว้ ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายรวมถึงผู้ ถือหุ้ นสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยค านึง
สถานที่ในการจดัประชมุ การเดินทาง และวนัท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสม เพื่อความสะดวกใน
การเข้าร่วมประชมุ 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ หรือสง่ค าถามเก่ียวกบับริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ โดย
บริษัทต้องแจ้ง ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมประกาศ
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดและระบุขัน้ตอนที่ชัดเจนในการน าเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทรวมถึงการสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

5. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น หากวาระใดมีกรรมการที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ บริษัทจะระบกุารมีส่วนได้เสียของ
กรรมการไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบก่อน
พิจารณาวาระ และ กรรมการทา่นนัน้จะไมร่่วมประชมุและงดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ 

6. บริษัทจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม 
โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท  

 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุม
สามญัประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2. บริษัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน
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แสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบตัิให้ทุกคนภายใน
องค์กรปฏิบตัิ และติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 

3. บริษัทด าเนินการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หุ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถมอบอ านาจให้กรรมการอสิระที่บริษัทแต่งตัง้ขึน้เป็นผู้ รับมอบอ านาจแทน โดยปฏิบตัิหน้าที่เสมือน
เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หรือสามารถมอบอ านาจให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงคะแนน
แทนตน ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเง่ือนไขตามกฎหมายทัว่ไป 

4. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญและอาจมี
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท และยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ ไม่วา่เพื่อตนเอง
หรือบุคคลอื่น ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนจะต้องปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 

5. คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และ
ไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม เพื่อความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
ฯ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 
หมวดที่ 3 การค านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. บริษัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการดแูลผู้มีสว่นได้เสียเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และการร่วมมือกนั
ระหว่างผู้มีสว่นได้เสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้ชุมชนท้องถ่ินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ทกุฝ่าย 

2. บริษัทก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุทา่นได้ตระหนกัและน าไปปฏิบตัิ
เพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

3. บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชัน่ มาตรการดูแลเพื่อป้องกนัและการประเมินความเสี่ยงจาก
การทจุริตคอรัปชัน่ เสนอบคุคลเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

4. บริษัทตระหนกัถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยก าหนดเป็นหลกัการและแนวทางในการ
ปฏิบตัิ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมบรรลเุป้าหมายของบริษัท 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซือ้ขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบ และตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
(รวมถึงทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ฯ 
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทกุปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขดัแย้ง
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ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทโดยรวม ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารที่มีสว่นได้เสยีใด ๆ ในเร่ืองที่พิจารณา จะต้อง
ไมเ่ข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไมม่ีสทิธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้ ๆ 

3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนทนัทีเมื่อมีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 

4. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปีตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผล
และความจ าเป็นของการท ารายการระหว่างกัน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตัิ หรือ
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

6.   บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ที่สนใจบริษัทสามารถเข้าถึง

ข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกัน เช่น รายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงาน 

เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่ทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจดัขึน้ เป็นต้น 

7.   บริษัทจดัตัง้ให้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์ และช่องทางที่นกัลงทนุสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูเก่ียวกบับริษัท โดย

สามารถติดตอ่ได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจ าปี 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลอืกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั และมีการแบง่แยกขอบเขตและหน้าที่อยา่งชดัเจน 
2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทมนีโยบายก ากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ  เพื่อค านงึถึง

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการก าหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 
และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้มีสว่นได้เสยี น าไปปฏิบตัิ 

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ซึง่บริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดยอ่ยของแตล่ะชดุไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท ทัง้นี ค้ณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ทกุ ๆ  ปี 

4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท ทกุ ๆ 5 ปี 
5. คณะกรรมการก าหนดให้มีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตัง้แต่ ระดับผู้ ช่วย

กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 
6. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คดัเลอืกกรรมการท่ีจะเข้า

มาด ารงต าแหน่งใหม่ โดยค านึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่าง
เพียงพอ โดยพิจารณาจากทกัษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยงัขาด อีกทัง้ยงั
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอบคุคลเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  ตามหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทก าหนด   

7. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับต าแหนง่ครัง้แรก จะได้รับการปฐมนเิทศ เพื่อรับทราบข้อมลู กฎระเบยีบ 
นโยบายตา่ง ๆ และผลการด าเนนิงานของบริษัท  
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8. บริษัทสง่เสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลกัสตูรหรือกิจกรรมสมัมนาที่เก่ียวข้องในทกุ  ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบตัิงาน 

9. บริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
รายบคุคล ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณา
ทบทวนการปฏิบตัิหน้าที่ในระหวา่งปีที่ผา่นมาวา่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบาทท่ีรับผิดชอบหรือไม ่

 
นโยบายบรรษัทภบิาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการดแูลผู้มีสว่นได้เสยีดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ถอืหุ้น  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

1) บริษัทมีหน้าที่ท่ีจะต้องปกป้องและเคารพสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้นทกุประการ ซึง่ได้แก ่ สทิธิในการซือ้ขายหรือโอน

หุ้น สทิธิในการได้รับสว่นแบง่ก าไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการอยา่งเพยีงพอ สทิธิในการเข้า

ร่วมประชมุผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิในวาระตา่งๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล รวมทัง้กิจการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 

2) บริษัทมีหน้าที่ท่ีจะต้องสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในเร่ืองตา่งๆ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ได้แก่ 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า สิทธิในการเสนอบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้า สิทธิใน

การสง่ค าถามตอ่ที่ประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุ สทิธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุ เป็นต้น 

3) บริษัทจะต้องไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 
2. พนักงาน  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลพนกังานไว้ดงันี ้

1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้ด้วยวิธีการ
วดัผลที่ใช้และยอมรับกนัโดยทัว่ไปและเหมาะสมกับลกัษณะงานของพนกังาน โดยผลตอบแทนของพนกังาน รวมถึง
รายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด โบนัสและ
คา่ตอบแทนพิเศษประจ าปี การประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

2) บริษัทมุ่งสง่เสริมและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดัอบรมและสมัมนาผู้บริหาร
และพนกังานทกุระดบั เป็นต้น 

3) บริษัทปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั เช่น การประเมินผลการท างานของพนกังาน การ
รักษาความลบัเก่ียวกบัประวตัิสว่นตวัและประวตัิการท างาน การใช้สทิธิสวสัดิการตา่งๆ เป็นต้น 

4) บริษัทค านงึถึงสทิธิของพนกังานเป็นส าคญั และยดึถือปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และ
สทิธิสว่นบคุคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆ กรณีที่พนกังานไมไ่ด้รับความเป็นธรรม  

5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตัง้และเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทัง้เปิด
โอกาสให้พนกังานมีสทิธิในการตอ่รองเง่ือนไขการจ้างงาน 

6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ และเอือ้ต่อการ
ท างานอยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 
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7) บริษัทเคารพและค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ด าเนินการบงัคบัใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก 
หรือจ้างงานบคุคลที่อายตุ ่ากวา่ที่กฎหมายก าหนด 

8) บริษัทจะไมเ่ลอืกปฏิบตัิต่อพนกังาน ไมว่า่จะเป็นทางเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ สญัชาติ หรือเผา่พนัธุ์ และไมเ่ลอืกปฏิบตัิไม่
วา่ในทางใดก็ตาม และจะปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 

9) บริษัทตกลงก าหนดเง่ือนไขการจ้างงานตอ่พนกังานทกุคนในทกุระดบัและต าแหนง่งาน โดยไมต่ ่ากวา่หลกัเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
3. ลูกค้า คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลลกูค้าไว้ดงันี ้

1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลกูค้า โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์สจุริต ความ
เช่ือถือและไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส ่และให้ความส าคญั
ต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ
ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ยดึมัน่ในการน าเสนอและสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลกูค้า 
2.2 ยดึถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัลกูค้าอยา่งดีที่สดุ 
2.3 การเสนอราคาและเง่ือนไขทางการค้าให้แก่ลกูค้าที่จดัอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ต้องมีความเทา่เทียมกนั 
2.4 ให้ข้อมลูที่ถกูต้องตรงตามความเป็นจริงแกล่กูค้าที่เก่ียวกบัคณุสมบตัิและคณุภาพของสนิค้าและบริการ เพื่อสร้าง

ความเช่ือมัน่และความเป็นธรรมให้แก่ลกูค้า 
2.5 พร้อมที่จะตอบค าถามของลกูค้า รวมทัง้การด าเนินการเก่ียวกบัข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการติดตามผล

ความคืบหน้าในประเด็นตา่งๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลกูค้า 
 

4. คู่ ค้า คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลคูค้่าไว้ดงันี ้

1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคูค้่าทกุราย 

2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คูค้่าทกุรายน าเสนอสนิค้า/ บริการได้โดยเทา่เทียมกนั โดยให้ผู้บริหารและพนกังานที่

เก่ียวข้องกบัคูค้่าจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ต้องปฏิบตัิงานตอ่คูค้่าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีความเทา่เทียมกนั 

2.2 การพิจารณาและตดัสินใจจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ  โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

2.3 ต้องรักษาความลบัของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าอย่างใดๆ จากคู่ค้า และรวมถึงห้าม

เปิดเผยข้อมลูหรือข้อเสนอของคูค้่ารายหนึง่หรือหลายรายให้แก่คูค้่ารายอื่นๆ ทัง้ทางตรงและทัง้ทางอ้อม 

3) บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่ค้าที่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบทัง้ปวงที่เก่ียวข้องกับการรักษา
สภาพแวดล้อม และการควบคมุมลพิษ และการปฏิบตัิต่อพนกังานของคูค้่าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอยา่งเป็น
ธรรมและไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
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4) บริษัทมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและให้ค าแนะน าแก่คูค้่าในการเข้ามาปฏิบตัิงานภายในบริเวณสถานท่ีท าการของบริษัท 
และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัและข้อก าหนดเก่ียวกบัความปลอดภยั 
และอาชีว อนามยั 

 

5. เจ้าหนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลเจ้าหนีไ้ว้ดงันี ้

1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสมัพนัธ์และปฏิบตัิต่อเจ้าหนี ้โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์สจุริต ความเช่ือถือ และความ

ไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส ่และให้ความส าคญัตอ่เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีอ้ยา่งดีที่สดุ 

 

 

6. ชุมชนท้องถิ่น  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลชมุชนท้องถ่ินไว้ดงันี ้

1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมัน่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถ่ินที่อยู่

อาศยัใกล้เคียงกบับริเวณที่ตัง้โรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงให้ความสนใจ 

ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ หรือกีดกนักลุม่ผู้ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สงูอาย ุเป็นต้น 

2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิต่อชุมชนท้องถ่ินด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม การให้ความสนบัสนนุ และการ

พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้าน

สาธารณสขุ ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น 

3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้ อยู่อาศยัในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสไ ด้ร่วมงานกับบริษัทตามความ

เหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทัง้มีนโยบายในการจ้างงานชมุชนท้องถ่ินตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและ

หนว่ยงานตา่งๆ ด้วยความเต็มใจและเสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัชัน้ทกุคน ต้องไมก่ระท าหรือสนบัสนนุการกระท าการใด ๆ  ท่ีเป็นการแสดงถงึ

เจตนาทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบนจากผู้ที่มีสว่นได้เสียที่เก่ียวข้อง กบักลุ่มบริษัทฯ ในเร่ืองที่ตนมี
หน้าที่รับผิดชอบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  ทัง้นีโ้ดยยึดถือ
และปฏิบตัิตามแนวทางการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

2. ให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  เป็นผู้ติดตาม
และก ากบัดแูลให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมิ ให้ รับ เรียกรับ 
สนิบน หรือสิง่จงูใจตา่ง ๆ รวมถึงของขวญั รางวลั และการรับรองไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบใด ตามที่บญัญตัิไว้ในคูม่ือ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4. บริษัทจดัให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุ
ระดับชัน้อย่างต่อเนื่อง ให้รับทราบนโยบายปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ รวมถึงการ



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

MILL                                                                       หน้า 49                               ……………………รับรองความถกูต้อง 
 

ปลกูฝังจิตส านึกให้พนกังานทกุคนท างานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัที่จะช่วยให้พนกังานสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบตัิได้อยา่งชดัเจนและเป็น
รูปธรรม ส าเร็จผลตามนโยบายที่บริษัทได้ก าหนดไว้  

5. บริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน ที่ครอบคลมุการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินการตามแนวนโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชนั ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัที่อาจเกิดขึน้ และอาจสง่ผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท   

6. บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับการให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้เงินสนบัสนุนองค์กรใด ๆ จะต้อง
กระท าในนามกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า เท่านัน้ และต้องเป็นการช่วยเหลือหรือสนบัสนุน
องค์กรที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อสาธารณกศุล หรือ สาธารณประโยชน์ ที่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมาย หรือบรรเทาสา
ธารณภยัที่ได้รับการประกาศจากทางหนว่ยงานราชการ จ านวนเงินต้องเหมาะสม ไมเ่กินความจ าเป็นตามแตก่รณี 
โดยบริษัทจะต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ  ที่ก าหนดไว้ และมีเอกสาร
หลกัฐานชดัเจน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่เงินบริจาคไม่ได้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง
ในการทจุริตคอร์รัปชนัหรือติดสนิบน 

7. บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเร่ืองความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้จัดจ้างกับภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 
รวมถึงการติดตอ่งานกบัภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบคุคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ
ของกลุม่บริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ ความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ผา่นระเบียบขัน้ตอนของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ และสามารถด าเนินการตรวจสอบได้ 

8. บริษัทจดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งเพียงพอ และมี
นโยบายปกป้องและให้ความเป็นธรรมส าหรับพนกังานที่แจ้งเบาะแส หรือแจ้งเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวข้องกบั
กลุม่บริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชนั รวมถึง
บริษัทได้มีการก าหนดโทษและด าเนินการลงโทษทางวินยัต่อพนกังานที่ฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชนันี ้ตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิของบริษัท 

9. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และพึง
ตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใด  ๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อ
ด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง  

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถติดต่อสือ่สารกบัคณะกรรมการบริษัทและจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่น
ได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยผ่านหน่วยงานก ากับดูแลกิจการเพื่อ
ด าเนินการตามกระบวนการท่ีบริษัทก าหนดและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้ช่องทางติดตอ่มีดงันี ้
 

1. ทางไปรษณีย์ โดยสง่มาที่  
หนว่ยงานก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา่ ชัน้ 29 ถนนสลีม  แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
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โทรศพัท์ 0-2652-3333 ตอ่ 103   โทรสาร 0-2632-9899 
2. ทางอีเมล์ โดยสง่มาที่ : compliance@millconsteel.com 

 
จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัต ิ
 

1. การก ากับดูแลองค์กร 

 บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทัง้อยู่
ภายใต้ข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของบคุคลอื่นท่ีบริษัทมีความสมัพนัธ์ด้วย ผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิหน้าที่โดยยดึถือระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายเป็นส าคญั รวมถึงการให้ความชว่ยเหลอื สนบัสนนุ และการให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงาน
ภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนัน้ 
ผู้บริหารและพนกังานจะต้องปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงั และป้องกนัมิให้เข้าไปมีสว่นร่วม หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบักิจกรรม
ใดๆ ในทางที่มิชอบ อนัอาจน ามาซึง่ความเสื่อมเสยีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
2. การแข่งขันที่เป็นธรรม 
 บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่การแขง่ขนัที่ยตุิธรรมจะเป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพฒันาอยู่ตลอดเวลา 
บริษัทก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้ วิธีการแข่งขันที่ไม่
ยตุิธรรม หรือขดัตอ่หลกัจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคูแ่ขง่ขนัด้วยวิธีการใดๆ  
3. การถอืปฏิบัติโดยเท่าเทียม 

 บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนถือหลกัปฏิบตัิด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในแตล่ะกลุม่บคุคล
ที่บริษัทมีความสมัพนัธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนกังานภายในองค์กร ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
อื่นๆ ตลอดจนชมุชนและสงัคมแวดล้อมบริษัท โดยค านึงถึงสทิธิขัน้พืน้ฐานและผลประโยชน์ของกลุม่บคุคลเหลา่นัน้เป็นส าคญั 
และจะต้องไมเ่ลอืกปฏิบตัิเป็นกรณีเฉพาะบคุคลหรือเฉพาะกลุ่มเพียงเพราะความสมัพนัธ์หรือผลประโยชน์สว่นตวั 
4. สัมพันธภาพกับพนักงาน 

 บริษัทก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนด้วยความเท่าเทียมกนัตามหลกัการเคารพต่อสิทธิมนษุยชนตาม
หลกัสากล และให้พนกังานถือปฏิบตัิตอ่เพ่ือนร่วมงานทกุคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคล โดยบริษัทจะ
รวบรวมและเก็บรักษาประวตัิข้อมูลสว่นตวัของพนกังานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน และตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยให้ถือเป็นความลบั การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสทิธิตามกฎหมายจ าเป็นต้องรับทราบเทา่นัน้  
 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนกังานทุกระดับ เพื่อให้พนกังานมีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพบนพืน้ฐานความเทา่เทียมกนัและไมเ่ลอืกปฏิบตัิตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี ้บริษัทก าหนดแนวทางในการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้
ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พนกังานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกือ้กูลในการ
ท างานตอ่เพื่อนพนกังานและองค์กร โดยจะไมป่ระพฤติปฏิบตัิตนท่ีจะท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานเสือ่มถอยลง 
5. สัมพันธภาพกับลูกค้า 

บริษัทก าหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลกูค้า โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์
สจุริต ความเช่ือถือและไว้วางใจซึ่งกนัและกนั และประการส าคญั คือ การสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า ในการใช้สนิค้า 
และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส ่และให้ความส าคญัตอ่ปัญหาและความต้องการของลกูค้าเป็นอนัดบั
แรก โดยให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
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5.1 ยดึมัน่ในการน าเสนอและสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลกูค้า 

5.2  ยดึถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัลกูค้าอยา่งดีที่สดุ 

5.3 การเสนอราคาและเง่ือนไขทางการค้าให้แก่ลกูค้าที่จดัอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ต้องมีความเทา่เทียมกนั 

5.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลกูค้า ที่เก่ียวกับคุณสมบตัิและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง

ความเช่ือมัน่และความเป็นธรรมให้แก่ลกูค้า 

5.5 พร้อมที่จะตอบค าถามของลกูค้า รวมทัง้การด าเนินการเก่ียวกบัข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการติดตามผลความ

คืบหน้าในประเด็นตา่งๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลกูค้า 

6. สัมพันธภาพกับคู่ ค้า 
 บริษัทก าหนดนโยบายให้มีการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้น าเสนอสินค้าและ/หรือ
บริการ ได้โดยเท่าเทียมกนั ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้องต้องปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต การพิจารณาและตดัสินใจ
จะต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานการเปรียบเทียบในด้านคณุภาพของสินค้าและหรือบริการ ราคา เง่ือนไขทางการค้า และปัจจยัอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ 
จากคู่ค้า รวมถึงการห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทคาดหวงัให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนตดัสินใจด าเนินธุรกิจ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท และลกูค้า
ของบริษัท โดยต้องไม่ยอมให้เหตผุลในสว่นของตนเองหรือบคุคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจที่ท าให้เบี่ยงเบน
ไปจากหลกัการข้างต้น และเข้าลกัษณะของการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อสว่นตวัที่ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทและลกูค้า
ของบริษัท โดย 

7.1 ผู้บริหารและพนกังานจะต้องไม่กระท าการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบงัทรัพย์สนิ ซึง่เป็นหรือควรเป็นของ
บริษัท หรือลกูค้าของบริษัท 

7.2 ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมสว่นตวั และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งอาจ
ขดัแย้งกบัหน้าที่การงานท่ีผู้บริหารและพนกังานผกูพนัอยู่ 

7.3 หากต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานมีผลในอนัที่จะเอือ้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือบคุคลภายนอก ผู้บริหารและพนกังานดงักลา่วไม่ควรมีสว่น
ร่วมในการตดัสนิใจด าเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาตามสายงานให้ทราบในทนัที 

7.4 บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ บริหารและพนักงาน ในกรณีที่อาจจะน าไปสู่
สถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขดัตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้าของบริษัท 

7.5 การท่ีผู้บริหารและพนกังานเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือด ารงต าแหน่งภายนอกองค์กร 
อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตวัแทน หรือเป็นพนกังานในองค์กรอื่น กิจกรรมนัน้ๆ จะต้องไมก่่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทและลกูค้าของบริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงและทางอ้อม และจะต้องไม่ท าให้เกิดผลเสียหายต่อ
บริษัท รวมทัง้จะต้องไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของบคุคลนัน้ๆ 

7.6 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมหรือรับต าแหนง่ใดๆ ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท และ
เป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุม่ หรือกิจการท่ีอาจจะมีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัท 

8. การรักษาความลับ 
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 บริษัทมีพนัธะผกูพนัและความรับผิดชอบในการรักษาความลบัของลกูค้าและคู่ค้าเก่ียวกบัข้อมลูการท ารายการต่างๆ 
ระหวา่งลกูค้าหรือคูค้่ากบับริษัท และรวมถึงข้อมลูเฉพาะตวัที่ได้รับจากลกูค้า และ/หรือ คูค้่า การน าข้อมลูดงักลา่วมาใช้งานต้อง
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะต้องไม่น าข้อมลูความลบัไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตวั
ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ผู้บริหารและพนกังานจึงมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาข้อมลูของลกูค้า และ/หรือ คูค้่าให้เป็นความลบั และ
พงึระมดัระวงัเสมอเมื่อจ าเป็นท่ีจะต้องน าข้อมลูดงักลา่วไปใช้งาน ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและพนกังานในการรักษาข้อมลูที่เป็น
ความลบัของลกูค้าและหรือคูค้่าจะยงัคงอยูต่อ่ไป แม้วา่บคุคลนัน้จะพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทไปแล้วก็ตาม 
9. การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด 

บริษัทก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และรักษาข้อมูลต่างๆ ภายในกิจการ ที่
เก่ียวกับบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้เป็นความลบั ซึ่งผู้บริหารและพนกังานจะต้องไม่น าข้อมูลภายในกิจการ
ดงักลา่วที่อาจได้รับในระหว่างการปฏิบตัิหน้าที่ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง 
สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ความรับผิดชอบที่จะไม่น าข้อมูลไปใช้
ในทางที่ผิดดงักลา่ว ให้ผกูพนัทัง้ในขณะท่ีเป็นพนกังาน และเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ การเปิดเผย
ข้อมลูแก่บคุคลภายนอกจะต้องอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลและความรับผิดชอบของผู้บงัคบับญัชาและผู้บริหารระดบัสงู 
10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 

 บริษัทมีความตระหนกัดีถึงความส าคญัของข้อมลูภายใน ซึง่ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่นกัลงทนุใช้ในการตดัสนิใจลงทนุ ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ลว่งรู้
ข้อมลูภายในแล้วน าไปใช้ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมลูนัน้ยงัมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตอ่สาธารณชนตามที่ก าหนดโดยกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ยอ่มก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมต่อนกัลงทนุรายอื่นท่ียงัไมม่ีโอกาส
รับทราบข้อมลูดงักลา่ว บริษัทจึงก าหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัมิได้เผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยและตอ่สาธารณชนเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ 

 ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ.2535กฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎระเบียบและข้อบงัคบัของหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

 การน าข้อมลูภายในอนัมีสาระส าคญัและอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท และยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปหา

ผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางกฎหมายและข้อบงัคบัการท างานของ

บริษัท 

 ผู้บริหารและพนกังาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครอง

ข้อมลูภายในท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชนเป็นการทัว่ไป 

 ผู้บริหารและพนกังานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูภายในอนัมีสาระส าคญั และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่

บคุคลอื่นท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง 
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ในปี 2560 บริษัทได้จดัให้มีการพบกบันกัวเิคราะห์ นกัลงทนุ และผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้
 

งานพบนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถอืหุ้น จ านวนครัง้ (ต่อปี) 
การจดัประชมุนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) 4 
การน าเสนอข้อมลูตอ่นกัลงทนุในประเทศ (Road Show) 3 
การจดักิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนนิงานของบริษัท (Company Visit) 1 
การจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) 1 
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) - 

 

11. สินบนและแรงจูงใจ 

 บริษัทก าหนดนโยบายห้ามผู้บริหารและพนกังานให้ รับ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็
ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้ ใดกระท าการเช่นเดียวกันแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือ
ผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามมิให้ให้สินบนทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือ
บคุคลอื่นใด เพื่อโน้มน้าวให้บคุคลเหลา่นัน้ใช้ดลุยพินิจในทางเอือ้ประโยชน์แกบ่ริษัท ซึง่เป็นการด าเนินการท่ีขดัตอ่หลกัจริยธรรม
และขดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
12. ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง 
 บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนกังานยอมรับของขวญั ของรางวลั หรือการรับรองอย่างใดๆ ท่ีให้โดยคู่ค้าหรือ
บุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นคู่ค้าของบริษัท ที่เกินกว่าการเอือ้เฟื้อตามปกติที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไป ผู้บริหารและ
พนกังานท่ีได้รับของขวญั ของรางวลั หรือการรับรอง จะต้องสามารถแสดงเหตผุลอนัสมควร และสามารถเปิดเผยรายละเอียดแก่
บริษัทได้ และให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ได้รับเป็นของขวญั หรือของรางวลัใดๆ ให้น าสง่ตอ่สว่นกลาง
เพื่อบริหารจดัการตอ่ไป 
13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดแูลการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ และรายงานผล
การติดตามดแูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้จดัเก็บบนัทึกข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวกบัการกระท าที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิด
ต่อหลกัจรรยาบรรณนี ้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถกูต้องและครบถ้วนแก่ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

บริษัทมีความคาดหวงัให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการสอดสอ่งติดตามดแูลการปฏิบตัิตาม
หลกัจรรยาบรรณนี ้เพราะการกระท าต่างๆ ที่ขดัต่อหลกัจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินยัการท างานตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัการท างาน และอาจจะถือเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย และเป็นการท าลายและท าให้เสื่อมเสียต่อคณุค่าที่ดี
ขององค์กร ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อองค์กรในทกุๆ ด้านทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ผู้บริหารและพนกังานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การรายงานตอ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บงัคบับญัชา หรือผู้บริหารระดบัสงูรับทราบทนัที เมื่อพบเห็นการปฏิบตัิหน้าที่อนัเป็น
การละเมิด หรือสงสยัวา่อาจจะเกิดการละเมิดตอ่หลกัจรรยาบรรณนี ้
14. บทลงโทษ 

 บริษัทจะพิจารณาโทษตอ่พนกังานท่ีละเมิดหลกัจรรณยาบรรณฉบบันีอ้ยา่งจริงจงั โดยให้อ านาจแก่ผู้บงัคบับญัชาตาม
สายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนกังานของบริษัทที่กระท าผิดหรือขดัต่อหลกัจรรยาบรรณ โดยพนกังานที่กระท า
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ความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลกัษณะและความร้ายแรงของความผิด   ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทัง้นี ้โทษ
ดงักลา่วเป็นโทษที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัการท างาน ดงันี ้

 ตกัเตือนด้วยวาจา 

 ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 พกังานโดยไมจ่่ายคา่จ้าง 

 ให้ออก ปลดออก ไลอ่อก 
 

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโครงสร้างการจดัการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชดุ  ได้แก่ (ก) คณะกรรมการ

บริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ (จ) 
คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ (ช) คณะกรรมการบริหารการลงทุน  โดยกรรมการเหล่านี ้
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทกุประการ   
(ก) คณะกรรมการบริษัท    

ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมใ่ช้ผู้บริหาร 7 คน ซึง่ในจ านวนนีม้กีรรมการอิสระ / กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารจ านวน 7 คน 
และกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ จ านวน 4 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทจึง
ได้มีการจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้จะมีการก าหนดวาระการประชมุอยา่งชดัเจน และมี
การสง่รายละเอียดประกอบวาระการประชมุให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาและพิจารณาลว่งหน้า การพิจารณาวาระตา่งๆ จะ
ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นเก่ียวข้องอยา่งเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดแูลให้ใช้เวลาในการประชมุอยา่งเหมาะสม ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. พลเอกวนิยั ภทัทยิกลุ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2.  พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
3.  นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการ / กรรมการอิสระ  

4.  นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ  

5.  นายศกัดิช์ยั ธนบญุชยั กรรมการ / กรรมการอิสระ  

6.  นายสิทธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

7.  นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิต์ระกลู กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

8.  นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
9.  นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

10. นายธีรยทุธ เลิศศริรังสรรค์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
11. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ กรรมการ 
12.  นายวภิธูา ตระกลูฮนุ กรรมการ 

โดย   นายจิรซัย์ เหรียญชยัวานิช  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

MILL                                                                       หน้า 55                               ……………………รับรองความถกูต้อง 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนงัสอืรับรองบริษัทก าหนดวา่การลงนามผกูพนับริษัท กระท าได้ดงัตอ่ไปนี ้คอื 
นายสทิธิชยั  ลสีวสัดิ์ตระกลู หรือ นางสาวสทุธิรัตน์  ลสีวสัดิ์ตระกลู ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ หรือ นาย
ประวิทย์ หอรุ่งเรือง หรือ นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท. 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
 ในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 
สว่น ไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่นัน้ให้พิจารณาจากกรรมการท่ี
อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกไปนัน้จะได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อีกก็ได้ 
 การสรรหาบคุคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคดัเลอืกจากผู้ทรงคณุวฒุิที่มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลาย
อาชีพ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส ไมด่า่งพร้อย รวมทัง้มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  
2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการ

บริหารการจดัการของฝ่ายบริหารหรือของบคุคลใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานดงักลา่ว เพ่ือให้แนใ่จวา่ฝ่ายบริหาร
หรือบคุคลใดๆ นัน้ได้ปฏิบตัิตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด  

3.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนมุตัินโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรับโครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะน า ให้อนกุรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือ ปฏิบตัิใน
เร่ืองหนึง่เร่ืองใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

5.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณการ
ด าเนินงานของบริษัท 

6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมปีระสทิธิภาพ โดยจดัให้
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ ติดตามด าเนินการร่วม และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาและอนมุตัเิร่ืองใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนือ่งกบับริษัท หรือที่เหน็วา่เหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท 
 

(ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ      
คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจบุนัมีจ านวน 3 คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายปรารถนา บงกชมาศ* กรรมการตรวจสอบ  
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โดย  นางพฒัน์นรี ฐิติอริยกลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ *นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชี

ภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบ
บญัชีของบริษัท 

2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล โดยสอบทานร่วมกบั
ผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3.) สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด 
4.) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชี โดยค านึงถึง

ความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์
ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มี
ความถกูต้องและครบถ้วน  รวมถึงให้ความเห็นถึงความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการดงักลา่ว 

6.)  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
7.) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
8.) รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
9.) มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่

ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวา่จ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จ
ลลุว่งด้วยดี 
 

(ค)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปัจจบุนัมจี านวน 3 คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิต์ระกลู กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

โดย นายจิรซัย์ เหรียญชยัวานิช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ
ก็อาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกได้ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 ให้ค าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัทฯ และใน
การก าหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ให้ค าเสน อแนะแก่
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงู และท าหน้าที่ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และบริษัทยอ่ย และปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

(ง)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีจ านวน 5 คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายช่ือคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ภกัดี  โพธิศริิ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3. นางสาวสทุธิรัตน์  ลีสวสัดิต์ระกลู กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4. นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายประวทิย์ หอรุ่งเรือง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 

โดย นายอวิรุทธ์ นิยมเดช เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
หมายเหตุ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวสัด์ิตระกูล และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. ปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
4. ดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
6. เสนอแนวทางในการปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรณยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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(จ)  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร ปัจจบุนัมีจ านวน 12  คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1.) พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิ ทัง้นี ้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิการเปลีย่นแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหวา่งที่ไม่มี
การประชมุคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งดว่น และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชมุคราวตอ่ไป 

2.) อนมุตัิการซือ้ขายสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท 

3.) อนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สนิอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบไุว้ใน
งบประมาณประจ าปี ในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

4.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

5.) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การลงทนุ การตลาด การบริหารงานทัว่ไป และด้านการ
ปฏิบตัิการอื่นๆ  

6.) จัดสรรบ าเหน็จรางวลัซึ่งได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลกูจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่
กระท ากิจการให้บริษัท 

7.) ควบคุมดูแลการด าเนินการหรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัท ทัง้นี ้อ านาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติ
รายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้บริหาร มีสว่นได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

1.  นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู ประธานกรรมการบริหาร  
2.  นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริหาร  
3.  นางพฒัน์นรี ฐิติอริยกลุ กรรมการบริหาร  
4.  นางนนัทภชัร เทียนประทีป กรรมการบริหาร 
5.  นายทวีชยั กิตติชนะเจริญ กรรมการบริหาร 
6.  นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหาร  
7. นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ กรรมการบริหาร 
8. นายธาน ี โลเกศกระว ี กรรมการบริหาร 
9. นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานชิ กรรมการบริหาร 
10.นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการบริหาร 
11. นายภชุงค์ จงวิไลเกษม กรรมการบริหาร 
12. นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 
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(ฉ)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ปัจจบุนัมีจ านวน 5 คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
โดย นางยภุาวดี จนัทรคัคะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.) ก าหนดนโยบาย เพื่อพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลมุถึงความเสี่ยงที่ส าคญั เช่น ความ

เสีย่งทางการเงิน ความเสีย่งจากการด าเนินงาน ความเสีย่งทางด้านธุรกิจ  ความเสีย่งจากเหตกุารณ์ภายนอก เป็นต้น 
2.) ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและพฒันาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การประเมิน

ปัจจยัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้และจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่อาจจะ
เกิดขึน้ภายในบริษัท 

3.) รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 
4.) งานอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
(ช)  คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
 คณะกรรมการบริหารการลงทนุ ปัจจบุนัมีจ านวน  6 คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 

1.  นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ 

2. นายภชุงค์ จงวิไลเกษม กรรมการบริหารการลงทนุ 

3. นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ กรรมการบริหารการลงทนุ 

4. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหารการลงทนุ 

5. นายธาน ี โลเกศกระว ี กรรมการบริหารการลงทนุ 

6. นางสาวพีรญา โพธิประสาท กรรมการบริหารการลงทนุ 
 

โดย นายธราธิป ทองสาริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทุน 

1.) พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และขอบเขตการลงทนุ รวมถงึควบคมุติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตาม

รายชื่อคณะกรรมการ 

1.  นายปรารถนา บงกชมาศ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นางนนัทภชัร เทียนประทีป กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายสามารถ อดุมพนัธ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานชิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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กรอบนโยบาย หลกัเกณฑ์ และขอบเขตการลงทนุท่ีก าหนดไว้ 
2.) ติดตามการลงทนุไมใ่ห้ผิดข้อก าหนด กฎเกณฑ์  ที่หนว่ยงานก ากบัก าหนด 
3.) พิจารณาประเมินความเสีย่งในการลงทนุ 
4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5.) รายงานผลการปฏิบตัิงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการในชุดต่างๆ ยงัได้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ โดยบริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจ านวน 7 ครัง้ ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 7 ครัง้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 
ครัง้  ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 6 ครัง้ ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 3 ครัง้ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 1 ครัง้ และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น  จ านวน 1 ครัง้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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สถติิการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ  ประจ าปี 2560 

กรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 

 นางสาวสุทธิรัตน์ และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกจิการ เมื่อวันที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2560 แทนนายวิภูธา 
ตระกลูฮนุ และนางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณชิย์ ที่ลาออกจากต าแหน่ง 

 นายถริพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ และนางสาวพรีญา โพธิประสาท เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารการลงทุนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แทน
นายธีรยทุธ เลศิศิรรังสรรค์ และนายจิรัซย์ เหรีญชัยวานิช ที่ลาออกจากต าแหน่ง  

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนการจัดประชุมทัง้ปี 

ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประชุม
กรรมการ
ก ากับ
ดูแล
กิจการ 

ประชุม
กรรมการ
การลงทุน 

ประชุม
กรรมการบริ
หารความ
เส่ียง 

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น 

1 พลเอกวินยั ภทัทยิกลุ 7/7 7/7     1/1 

2 พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั 6/7      1/1 

3 นายปรารถนา บงกชมาศ 6/7 7/7 3/3   1/1 1/1 

4 นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ์ 6/7 7/7 3/3 6/6   1/1 

5 นายศกัดิช์ยั ธนบญุชยั 5/7      1/1 

6 นายสทิธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู 7/7      1/1 

7 นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิต์ระกลู 5/7  2/3 3/6*   1/1 

8 นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ 7/7    3/3  1/1 

9 นายธีรยทุธ เลศิศริรังสรรค์ 4/7    1/3*  -/1 

10 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง 4/7   4/6*  1/1 -/1 

10 นายโสภณ ผลประสทิธ์ิ 5/7      1/1 

11 นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 6/7    3/3  1/1 

12 ศ.(พิเศษ)ดร.ภกัด ี โพธิศริิ    6/6    

13 นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช    6/6 1/3* 1/1  

14 นายสามารถ อดุมพนัธ์      1/1  

15 นางพีรญา โพธิประสาท     1/3*   

16 นายภชุงค์ จงวิไลเกษม     3/3   

17 นางนนัทภชัร เทียนประทีป      1/1  

18 นายธานี โลเกศกระวี     3/3   

19 นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ     1/3*   
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 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช และนายสามารถ อดุมพนัธ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2560 แทนนางพฒัน์นรี ฐิติอริยกลุ นายทวีชัย กติติเจริญ นายศุภศิทธ์ิ แซ่ลี ้นายเพชรรัตน์ เต่าทอง และนางสาวพรีญา โพธิประสาท 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 ในการคดัเลือกบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุในทกุครัง้ บริษัทจะท าการสรรหาและคดัเลือก

ผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านจากจ านวนทัง้หมด 3 ท่านทุก
ครัง้ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ ให้ค าเสนอแนะแก่
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัทฯ และในการก าหนดอัตรา
คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ให้ค าเสนอแนะแกค่ณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การพิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงู และท าหน้าที่ก าหนดอตัราคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาสรรหา และคดัเลอืกบคุคลจากหลายๆ คณุสมบตัิประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการท างาน ประวตัิการท างาน วิสยัทศัน์ คณุธรรม จริยธรรม ทศันคติ และเวลาที่สามารถให้กบับริษัทได้อย่าง
เพียงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท เป็นต้น 
  

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษัทฯ ใช้นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานบริษัทยอ่ย  เช่นเดียวกนักบัการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทกุ 

ประการ ส าหรับบริษัทย่อยนัน้จะมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกนักบับริษัทฯ ในสว่นบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการของ
บริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทฯ ให้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทร่วม โดยจ านวน
ของตวัแทนที่เข้าไปเป็นกรรมการนัน้ จะพิจารณาจากสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมเป็นหลกั ทัง้นีเ้พื่อให้ตวัแทน
ด าเนินการดแูล และปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทร่วมรายหนึ่ง ในสว่นของการแต่งตัง้บคุคลเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯจะด าเนินการสรรหา และคดัเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อไปยงัที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของ
บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมตามแตก่รณี เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ให้ถกูต้องตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนดไว้ตอ่ไป  

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทมีความตระหนกัดีถึงความส าคญัของข้อมลูภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัที่นกัลงทนุใช้ในการตดัสนิใจลงทนุ ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ลว่งรู้
ข้อมลูภายในแล้วน าไปใช้ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมลูนัน้ยงัมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตอ่สาธารณชนตามที่ก าหนดโดยกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ยอ่มก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมต่อนกัลงทนุรายอื่นท่ียงัไมม่ีโอกาส
รับทราบข้อมลูดงักลา่ว บริษัทจึงก าหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัมิได้เผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยและตอ่สาธารณชนเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ 

 ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ.2535 กฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎระเบียบและข้อบงัคบัของหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
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 การน าข้อมลูภายในอนัมีสาระส าคญัและอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท และยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปหา
ผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางกฎหมายและข้อบงัคบัการท างานของ
บริษัท 

 ผู้บริหารและพนกังาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครอง
ข้อมูลภายในที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้
คณะกรรมการทราบ ถ้าหากมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 ผู้บริหารและพนกังานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูภายในอนัมีสาระส าคญั และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่
บคุคลอื่นท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 

ในปี 2560 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี 
จ ากดั จ านวน 3,254,499 บาท นอกจากน้ี บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย จ านวน 4  แห่ง
คือ บจก.มิลลค์อน บูรพา, บจก.สหร่วม วสัดุก่อสร้าง, บจก.มิลลค์อน สตีล ไพพ,์ บจก.ซนัเทค เมทลัส์  มีค่าสอบบญัชีรวมจ านวน 
4,305,000 บาท 
(ข) ค่าบริการอืน่ (Non audit service) 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี ้

 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
1.1) คา่พาหนะในการเดินทางไป-กลบั ในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 44,248 บาท 
1.2) คา่ลว่งเวลาในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 259,285 บาท 
1.3) คา่ไปรษณีย์ เป็นจ านวนเงิน 336 บาท 

 บริษัทย่อย 
1.1) คา่พาหนะในการเดินทางไป-กลบั ในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 55,290 บาท 
1.2) คา่ลว่งเวลาในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 44,560 บาท 
1.3) คา่ไปรษณีย์ เป็นจ านวนเงิน 3,024 บาท 
 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญช ีในแต่ละรอบปี ตัง้แต่ปี 2558 - 2560 ให้แก่ผู้สอบบัญชีดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. คา่สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย 7,599,499 บาท 6,894,000 บาท 5,230,000 บาท 

2. คา่บริการอื่น ๆ 406,743 บาท 462,448 บาท 256,384 บาท 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

คณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลกัการของการก ากับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้แนะน ามา 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงประโยชน์และความส าคญัของการก ากบักิจการท่ีดี ซึง่มีสว่นช่วยในการบริหารงานและการ
ด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ด้วยความโปร่งใส และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียในทกุด้าน รวมทัง้สามารถ
ตรวจสอบได้ และสง่ผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ได้อยา่งต่อเนื่อง  และเพิ่ม
คณุคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจึงได้ก าหนดหลกัการการก ากบักิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรขึน้ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ซึง่ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก ากบักิจการที่
ดีและหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กบัพนกังานของบริษัทและกลุม่บริษัท  เพื่อให้พนกังาน น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  
โดยเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.millconsteel.com  

อีกทัง้กลุม่บริษัทยงัก าหนดนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าในการผลติ
และจ าหน่ายเห็นคณุภาพทกุชนิด มุ่งเน้นการผลติที่มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั ใสใ่จต่อสิง่แวดล้อม  และชุมชน  ซึง่นโยบายดงักลา่ว
ได้เผยแพร่ให้กบัผู้ที่มีสว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกับองค์กรรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่าง
เหมาะสมและสม ่าเสมอ โดยพิจารณาเป็นสิง่ส าคญัและเป็นสว่นหนึง่ในการด าเนินธุรกิจ 

 
หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของ

บริษัท ดังนี ้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และค านึงถึงผลประโยชน์สว่นรวมและประเทศชาติ รวมทัง้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

2. ยึดถือหลกัปฏิบตัิความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสมัพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน
ภายในองค์กร ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หนว่ยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสงัคมแวดล้อม
บริษัท 

3. ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเสมอภาค เก็บรักษาข้อมลูความลบั สง่เสริมการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพพนกังานทกุ
ระดบัให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ จดัการสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ 

4. มีการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม มีความห่วงใยในการสร้างคณุภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
ท้องถ่ิน 

5. สนบัสนนุให้ด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม ไมใ่ช้วิธีการแขง่ขนัท่ีไมย่ตุิธรรมหรือขดัตอ่จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคูแ่ข่ง
ด้วยวิธีการใดๆ 

6. ยดึมัน่ในการน าเสนอและสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลกูค้า 
7. สนบัสนนุให้เกิดการมีสว่นร่วมระหวา่งองค์กรและชุมชน และร่วมพฒันาให้ชมุชนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม

ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านวฒันธรรม ด้านสาธารณสขุ ด้านการสร้างงาน เพื่อให้เกิดการพฒันาชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน 
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10.2 การด าเนินงาน 

 กลุม่บริษัท มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทมีการก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
และการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  ซึง่จะได้มีการเผยแพร่ และท าความเข้าใจ ไปจนถึงการก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิให้แก่พนกังานใน
ทกุระดบัได้รับทราบ และน าไปเป็นข้อปฏิบตัิในการท างาน ตัง้แต่การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ  
เป็นต้น ทัง้นีย้ังมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com ทัง้นีบ้ริษัทยงัเปิด
โอกาสให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องสามารถร้องเรียนตอ่กลุม่บริษัทเมื่อพบวา่การด าเนินธุรกิจ หรือการปฏิบตัิของพนกังานเป็นไปด้วยความ
ไมเ่ป็นธรรม หรือมีการทจุริตคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้ 

- ทางวาจา 
- ทางกลอ่งรับข้อร้องเรียน 
- ทางโทรศพัท์ 
- ทาง E-mail 
- ทางเว็ปไซด์ www.millconsteel.com 
- ทางจดหมาย 
- ทางสือ่ตา่งๆ  
โดยเมื่อกลุม่บริษัทได้รับข้อร้องเรียนมานัน้จะท าการรวบรวม และน าสง่ให้ฝ่ายจดัการ ด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน 

และแก้ไขข้อร้องเรียนในแตล่ะเร่ือง เป็นล าดบัไป  

  

 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเทา่เทียมกนัตามหลกัการเคารพตอ่สทิธิมนษุยชนตามหลกั

สากล และให้พนกังานถือปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะ

รวบรวมและเก็บรักษาประวตัิข้อมลูสว่นตวัของพนกังานเฉพาะในสว่นท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน และตามที่กฎหมายก าหนด โดย

ให้ถือเป็นความลบั การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจ าเป็นต้องรับทราบเทา่นัน้ บริษัท

มีนโยบายในการสง่เสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบั เพื่อให้พนกังานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบน

พืน้ฐานความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทก าหนดแนวทางในการจดัสภาพแวดล้อมใน

การท างานให้มีความปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และเอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผลและประสิท ธิภาพ พนกังานแต่ละคน

จะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกือ้กูลในการท างานต่อเพื่อนพนกังานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบตัิตนที่จะท าให้

สภาพแวดล้อมในการท างานเสือ่มถอยลง 

 ซึ่งในนโยบายเก่ียวกับการดูแลพนกังานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.millconsteel.com โดยพนกังานจะสามารถ
รับทราบนโยบายดงักลา่ว รวมไปถึงสทิธิ และสวสัดิการท่ีพนกังานในแตล่ะระดบัจะได้รับ ในรูปแบบของคูม่ือพนกังาน โดยบริษัทมี

http://www.millconsteel.com/
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การแจกให้แก่พนกังานในทกุระดบัได้รับทราบ  รวมไปถึงการท าความเข้าใจตัง้แตก่ารปฐมนิเทศพนกังานใหม ่และ/หรือการประชุม
ของฝ่ายตา่งๆ เป็นต้น 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทก าหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลกูค้า โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์สจุริต 
ความเช่ือถือและไว้วางใจซึ่งกนัและกนั และประการส าคญั คือ การสร้างความพงึพอใจสูงสดุให้แก่ลกูค้า ในการใช้สนิค้า และ/หรือ 
บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส ่และให้ความส าคญัต่อปัญหาและความต้องการของลกูค้าเป็นอนัดบัแรก โดยให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 
  1.  ยดึมัน่ในการน าเสนอและสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลกูค้า 
  2.  ยดึถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัลกูค้าอยา่งดีที่สดุ 
  3.  การเสนอราคาและเง่ือนไขทางการค้าให้แก่ลกูค้าที่จดัอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ต้องมีความเทา่เทียมกนั 

4.  ให้ข้อมูลที่ถกูต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลกูค้า ท่ีเก่ียวกบัคณุสมบตัิและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง 
ความเช่ือมัน่และความเป็นธรรมให้แก่ลกูค้า 

  5.   พร้อมที่จะตอบค าถามของลกูค้า รวมทัง้การด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการติดตามผล
ความคืบหน้าในประเด็นตา่งๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลกูค้า 

  
ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ ยงัได้เน้นการผลิตสินค้าทกุกลุม่ผลิตภณัฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยได้มีการน าเคร่ืองจักรซึ่ง

เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอนัทนัสมยัและการจดัการมาตรฐานยโุรปที่ได้รับการยอมรับจากทัว่โลกซึ่งเป็นที่รู้จกัในช่ือ 
Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เข้ามาใช้ ทัง้ยงัมีการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนการผลติอยา่ง
เข้มข้นพิถีพิถนั ทัง้ในเร่ืองคณุสมบตัิทางกล สว่นประกอบทางเคมี และคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและตรงกบั
ความต้องการของลกูค้ามากที่สดุ ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจาก UKAS GLOBAL ในเร่ืองมาตรฐานระบบการจดัการครบทกุด้าน 
ทัง้ด้านคณุภาพ (ISO 9001:2008) ด้านสิง่แวดล้อม (ISO 14001:2004)  และด้านชีวอนามยัและความปลอดภยั (Environmental 
Management Systems : EMS) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.)  ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian Authority Certification for 
Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ท าให้ลกูค้าสามารถมัน่ใจในคณุภาพของผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี แตบ่ริษัทยงัเปิด
โอกาสให้ลกูค้าสามารถร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ เก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและการบริการของกลุ่มบริษัทผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ทางโทรศพัท์ ทางโทรสาร จดหมาย อีเมล์ หรือเวปไซด์ www.millconsteel.com ของบริษัทได้ตลอดเวลาท า
การ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทจะรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดงักลา่วอยา่งเหมาะสม อยา่งเร่งดว่นตอ่ไป 

 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการด าเนินธุรกิจ และการผลิตของกลุม่บริษัทมีความเก่ียวข้องกับกฎหมายและ
ระเบียบตา่งๆ เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมซึง่มีความเข้มงวดมาก โดยกลุม่บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมที่
เก่ียวข้องดงักล่าวทัง้หมด และยงัค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เก่ียวข้องเมื่อกลุ่มบริษัทท าการคดัเลือกหรือ
ปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออปุกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น 
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- มีระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กบัโรงงานของบริษัท ซึง่สามารถน า
น า้ที่เสยีหรือใช้แล้วกลบัมาใช้ใหมใ่นกระบวนการผลติเหลก็เส้นหรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ตอ่เนื่อง  

- มีการติดตัง้เคร่ืองบ าบดัไอเสยี (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์กไฟฟ้า ซึง่จะช่วยกรองอากาศเสยีและฝุ่ น
ที่เกิดจากกระบวนการผลติ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ 

ทัง้นี ้โรงงานของกลุม่บริษัทได้รับการตรวจวดัทกุ 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกบัการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ ภายใต้การ
ควบคมุดแูลของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 โดยโครงการมีการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด จ านวน 2 ปล่อง ได้แก่ปล่องเตาหลอม (โรงหลอมเหล็ก) 
(Particulate) ตรวจวดั ออกไซด์ของไนโตรเจน และปลอ่งเตาอบเหล็กแท่งโรงรีด 1 ซึ่งในระหวา่งเดือน ม.ค.- มิ.ย. มีการตรวจวดั 1 
ครัง้ ในวนัท่ี 15 และ18 ก.พ. 2560 ผลการตรวจวดั พบวา่ มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทได้ด าเนินการในด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการจดัการและการบ ารุงรักษา 
รวมทัง้ปรับปรุงหน่วยบ าบดัน า้เสียและการแก้ไขขัน้ตอนการควบคุมการท างานของหน่วยบ าบดัน า้เสียและการบ าบัดของเสีย
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับการรับรองด้านการบริหารและจดัการสิง่แวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 
จากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั นบัตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2549  

 
อีกทัง้บริษัทยงัมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระเพื่อท าการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมทกุปี ทัง้คณุภาพของอากาศ ความ

ดงัของเสยีง ความเข้มของแสงสวา่ง ความร้อนบริเวณพืน้ท่ีท างานหน้าแทน่รีด โดยจากรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม
ปีลา่สดุ โดยบริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบให้กบับริษัท สรุปได้ดงันี ้

 
1. ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายอากาศ ดชันีการตรวจวดั ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม ตรวจวดัฝุ่ นขนาด

เลก็ ตรวจวดัไนโตรเจนออกซ์ไซต์ โดยด าเนินการตรวจทกุ6เดือน ในปี 2560 พบวา่มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
2. ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ดชันีการตรวจวดั ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม โดยด าเนินการ

ตรวจวดัทกุ 3 เดือนในปี 2560  พบวา่มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
3. ผลการตรวจวดัระดบัความดงัของเสยีงสถานที่ท างาน  และปริมาณการสมัผสัเสยีงสะสม โดยด าเนินการตรวจวดัทกุ 

6 เดือน  ในปี 2560  พบวา่สว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวง(กระทรวงแรงงาน) ยกเว้นคา่ Leq 8 hr ระดบั
เสยีงสถานที่ท างาน  ในวนัท่ี 18 ก.พ. และ 20 พ.ค.2560 ค่า Lmax บริเวณพืน้ที่เตาหลอม(อาคารโรงหลอมและหลอ่
เหล็ก) และค่า Leq 8 hr .ในวนัที่ 15 ก.พ. 2560 บริเวณเคร่ืองรีดเหล็ก มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และการ
ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะด าเนินการภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด และมีระบบปรับอากาศ รวมทัง้ทุกครัง้ที่
ปฎิบตัิงานภายนอกห้องควบคมุผู้ปฏิบตัิงานทกุคนมีการสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัเสยีง  (Ear muffs) 

4. ผลการตรวจวดัความเข้มของแสงสว่าง โดยด าเนินการตรวจทุก 6 เดือนในปี 2560 จ านวน 25 ต าแหน่ง พบว่ามี
จ านวน 5 ต าแหนง่ มีคา่ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวง(กระทรวงแรงงาน) และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

5. ผลการตรวจวดัความร้อน ดขันีการตรวจวดั ความร้อนในสถานที่ท างาน (Heat indes ในรูป WBGT)บริเวณพืน้ที่
ท างานเตาหลอม และหน้าแทน่รีด โดยด าเนินการตรวจวดัทกุ 6 เดือน ในปี 2560 ผลการตรวจวดั พบวา่คา่ดชันีความ
ร้อน (WBGT) ท่ียอมให้คนสมัผสัความร้อนในการท างานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Valves 
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) ท่ีระดบัการท างานหนกัและระดบัการท างานเบาบริเวณพืน้ที่เตาหลอมและบริเวณเตาอบเหล็กแท่ง สว่นใหญ่มีค่า
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน 

6. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ของโครงการจากแหล่งก าเนิดต่างๆ โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 1 เดือนดชันีการ
ตรวจวดั PH SS BOD TDS Oil & Grease  ในปี 2560  พบวา่มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 
ส าหรับบริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI 

จ ากดั ตัง้แต ่เดือนกนัยายน 2541 นอกจากนี ้บริษัทยอ่ยยงัมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระเพื่อท าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม
ทกุปี โดยจากรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมปีลา่สดุ โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย  จ ากดั ได้วิเคราะห์คณุภาพ
สิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560  ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวดัวิเคราะห์คณุภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. คณุภาพอากาศ 
- คณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายจ านวน 2 ปลอ่ง พบวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 
- คณุภาพอากาศในบรรยากาศตรวจวดัจ านวน 3 สถานี มีบ้านใหมส่ามคัคี โรงเรียนนิคมพฒันา 5 บ้านชากดาวเรือง 

พบวา่มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
2. ระดบัเสียง พบว่าระดบัเสียง Leq 24 จ านวน 4 สถานี ริมรัว้โรงงานด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวนัออก  ด้าน

ทิศตะวันตกในพืน้ที่ท างานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  การตรวจระดับเสียงสถานที่ท างาน Leq 8 hr ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 20 
พฤษภาคม 2560 บริเวณพืน้ท่ีเตาหลอมและในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 บริเวณเคร่ืองรีดเหลก็ มีคา่เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

3. ระดบัความร้อน พบวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  
4. ความเข้มของแสงสว่าง พบว่าค่าความเข็มแสง จ านวน 25 ต าแหน่ง ตรวจวดั มีจ านวน 4 ต าแหน่งตรวจวดั มีค่าต ่า

กวา่เกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ.  2559 และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 
   

ทัง้นีบ้ริษัท ได้ท าการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญอิสระจาก บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ให้ท าการตรวจสอบคณุภาพ
น า้ที่โรงงานของบริษัท และบริษัทยอ่ย ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัระยอง ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม ปี 2560  ผลการตรวจระบบ
บ าบดัน า้เสยี ซึง่วดัคณุภาพน า้เสยีทัง้ก่อนเข้าและหลงัออกจากระบบ ตรวจวนัทกุ 1 เดือน พบวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

 
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
กลุม่บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลชมุชนท้องถ่ินไว้ดงันี ้

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถ่ินที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียงกบับริเวณที่ตัง้โรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบตัิ 
หรือกีดกนักลุม่ผู้ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สงูอาย ุเป็นต้น 
2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถ่ินด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม การให้ความสนบัสนุน และการพัฒนา
ชมุชนในด้านตา่งๆ ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านวฒันธรรม ด้านสาธารณสขุ ด้านเศรษฐกิจ 
การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น 
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3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยูอ่าศยัในชมุชนใกล้เคียงกบัโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกบับริษัทตามความเหมาะสมและ
ตามที่บริษัทพิจารณา อีกทัง้มีนโยบายในการจ้างงานชมุชนท้องถ่ินตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
4. บริษัทมีหน้าที่ในการดแูลและสนบัสนนุกิจกรรมที่มีคณุประโยชน์ต่อสงัคม และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ 
ด้วยความเต็มใจและเสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

 
โดยตลอดเวลาที่ผา่นมากลุม่บริษัทมีการจดัโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนบัสนนุการพฒันาชมุชนอย่างตอ่เนื่องใน

ทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร มุ่งหมายให้มีการพัฒนา
องค์กร และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยัง่ยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพืน้ที่ รับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนที่มีตอ่องค์กรในทกุๆ ด้าน ซึง่จะสง่ผลให้น าไปสูก่ารพฒันาการด าเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
และชมุชนให้ดียิ่งๆ ขึน้ไปตามล าดบั นอกจากนัน้กลุ่มบริษัทยงัมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมของชมุชนเอง เพื่อสนบัสนนุแนวคิดการ
อยูร่่วมกนัแบบพึง่พาอาศยักนัและกนัอีกด้วย  
 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2559  
ส าหรับธุรกิจแล้วการบริหารงานท่ีดีนัน้เป็นสว่นส าคญัตอ่ธุรกิจ และไมเ่พียงแตค่ านงึถึงความยัง่ยืนทางธรุกิจ แตต้่องใสใ่จ

และให้ความส าคัญต่อสงัคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนัน้สามารถด าเนินงานอยู่
ร่วมกับสงัคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ว เรายัง
มุ่งมัน่และเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้การสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ตลอดจนริเร่ิม
โครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทัง้ยงัเป็นผู้สนบัสนุนและเข้าร่วม
กิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ตอลดปี 2559 

 
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 

พืน้ที่เป้าหมายการท าโครงการชุมชนสัมพนัธ์ 
บริษัทมุง่เน้นการพฒันาชมุชน ทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคยีง ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทัง้สิน้ 6 ต าบล 21 หมูบ้่าน 

ประกอบด้วย  
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อบต.นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม เทศบาลต าบล

มาบข่า 

เทศบาลต าบล
มาบข่าพัฒนา 

เทศบาลต าบล
มะขามคู่  

เทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด 

หมูท่ี่ 1 บ้านนิคม
พฒันา กม.12 

หมูท่ี่ 2 บ้านซอย 
8 

ชมุชนซอย 2 
พฒันา  

หมูท่ี่ 5 บ้านมาบ
ขา่ 

หมูท่ี่ 1 บ้าน
หนองหว้า 

ชมุชนห้วยโป่งใน 1 

หมูท่ี่ 2 บ้านนิคม 1 หมูท่ี่ 4 บ้านคลอง
ตาทยั 

ชมุชมสาย 13 
พฒันา 

หมูท่ี่ 6 บ้านทุง่
ส านกั 

หมูท่ี่ 6 บ้านชาก
อ้อย 

ชมุชนมาบขา่-ส านกั
อ้ายงอน 

หมูท่ี่ 3 บ้านใหม่
สามคัค ี

 ชมุชนร่วมใจ
พฒันา 

หมูท่ี่ 7 บ้านชาก
ดาวเรือง 

หมูท่ี่ 7 บ้านเขา
จอมแห 

ชมุชนห้วยโป่งใน – 
สะพานน า้ทว่ม (ห้วย
โป่งใน 3) 

หมูท่ี่ 4  บ้านหนอง
บอน 

 ชมุชนหนองหิน
ก้าวหน้า 

   

หมูท่ี่ 5 บ้านชากผกั
กดู 

     

หมูท่ี่ 6 บ้านคลอง
ตาทยั 
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สรุปผลการด าเนินโครงการปี 2560 
 

วนัท่ี 13 มกราคม 2560 กิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาติ 2560 มอบของขวญั อปุกรณ์การเรียน เพื่อแจกให้กบัน้องๆในการร่วม
กิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาติ จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนวดัชากผกักดู, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 2 และโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจงัหวดัระยอง 5  

  

 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 5 ได้จดัท าโครงการศนูย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
การตอบสนองกลยทุธ์และวิสยัทศัน์ของโรงเรียน  

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้เข้าร่วม
โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนุนการสร้างคอกหมู โรงเพาะเห็ด และเมล็ดพนัธ์ผกัสวนครัว 
มอบให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 5 เพื่อเป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และน าไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานใน
โรงอาหาร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 5 

  
   
  

โครงการเพาะเห็ด สร้างราย สูช่มุชน กลุม่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) สนบัสนนุเคร่ืองนึง่เห็ด ให้กบัศนูย์เรียนรู้
เกษตรธรรมชาติ วิสาหกิจชมุชน กลุม่พฒันาวิถีชีวิตชมุชน เพื่อให้ชาวบ้านได้เพาะเหด็เอง ลดต้นทนุในการซือ้ก้อนเหด็มาเพาะ และ
สามารถน าเหด็ที่ได้ไปพฒันาแปรรูปจ าหนา่ยสร้างรายได้ให้กบัชมุชน 
   
 

 
 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                       หน้า 66                               ……………………รับรองความถกูต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 งานทอดกฐินเพื่อสร้างศาลาปฏิบตัิธรรมวดัชากผกักดู ต าบล นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา 

จงัหวดั ระยอง กลุม่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดร่่วมงานทอดกฐินสามคัคี เพือ่ให้พนกังานได้ร่วมท าบญุ รักษา
วฒันธรรมอนัดงีานของไทย และก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงงานและชมุชน 
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วนัท่ี 29 ตลุาคม 2560 งานทอดกฐินวดัหนองบอน ต าบล นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั ระยอง 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
เดือนพฤศจิกายน 2560 
 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวนัลอยกระทง พนกังานร่วมกนัท ากระทงจากวสัดธุรรมชาติ ยอ่ยสลายงา่ยไมเ่กิด
มลพิษกบัสายน า้ ถวายวดัชากผกักดู เพื่อใช้จ าหนา่ยให้กบัประชาชนที่จะมาลอยกระทงในงานประเพณีลอยกระทง และน ารายได้
จากการจ าหนา่ยกระทงไปท านบุ ารุงศาสนา 

   

 กลุม่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการศกึษา ซึง่เป็นสิง่ส าคญัสง่ผลตอ่การ
พฒันาเยาวชนไทย ซึง่จะเป็นก าลงัหลกัและแรงขบัเคลือ่นท่ีส าคญัของประเทศในระยะยาว แตเ่นือ่งจากปัญญาความยากจนและ
ขาดแคลนทนุทรัพย์ จงึท าให้เยาวชนขาดความมุง่มัน่และหมดความหวงั 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                       หน้า 68                               ……………………รับรองความถกูต้อง 
 

ดงันัน้ กลุม่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) จึงได้จดัท าโครงการ สานฝันเพื่อวนัของน้อง ปี 5 เพื่อมอบโอกาสให้กบั
เด็กและเยาวชนที่อยูร่อบโรงงานได้รับทนุการศกึษาเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการศกึษา 

    

 โครงการ มิลล์คอน พาทวัร์ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงงานและชมุชน กลุม่บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั 
(มหาชน) ได้จดัตัง้โครงการ มิลล์คอน พาทวัร์  ร่วมท าบญุไว้พระ ณ วดัเขาสกิุม จงัหวดั จนัทบรีุ 
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รางวัลต่างๆ 

 
   นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ได้รับการพิจารณาให้เป็น “บคุคล
ตวัอยา่งในภาคธุรกิจแหง่ปี 2560 ”ในภาคธุรกิจเหลก็ เพื่อประกาศเกียรติคณุและยกยอ่งบคุคลที่ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตสว่นตวั ชีวิตการท างาน และอทุิศตนท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความ
อิสระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรารถนา บงกชมาศ และ นายอภิชาติ จี
ระพนัธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทกุท่านเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดไว้ โดยไมไ่ด้ถือหุ้น
ของบริษัทเกินกวา่หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไม่มีสว่นได้เสีย
ในบริษัท และ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
 ในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ ซึง่แตล่ะทา่นได้เข้าร่วมประชมุ
ตามรายละเอยีด ดงันี ้

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ   เข้าร่วมประชมุรวม   7  ครัง้ 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ   เข้าร่วมประชมุรวม   7  ครัง้ 
3. นายอภิชาต ิจีระพนัธุ์   เข้าร่วมประชมุรวม   7  ครัง้ 

 

ซึง่การประชมุในหลายครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกบัประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี 
และ ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยได้มีการแสดงความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควรจะเป็น 
โดยสามารถสรุปเป็นความเห็นตามรายงานในหวัข้อตา่งๆ ได้ ดงันี ้ 

 
1. การสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงนิ 

นอกเหนือจากที่กลา่วมาข้างต้น ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินทัง้รายไตรมาส และ 
งบการเงินประจ าปี นโยบายการบญัชีที่ส าคญั ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลู ตลอดจนพิจารณาแผนการตรวจสอบ 
วิธีการตรวจสอบ และ ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกบั ฝ่ายจดัการ และ ผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
รายงานทางการเงินของบริษัทจดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีการเลอืกใช้นโยบายการบญัชีที่สะท้อนภาพ
การด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการได้อยา่งเหมาะสม 

 
2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแล

กิจการที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบั 

การประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ให้ความเห็นในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานอนัเป็นผลสบืเนื่องจากรายงานดงักลา่ว นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้วา่จ้างบริษัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ท าการทบทวนระบบการซือ้ขายของบริษัทใหม่ เพื่อปรับปรุงให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ความเหมาะสมยิ่งขึน้   

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ าปีที่จัดท าขึน้โดยใช้หลกัเกณฑ์
ตามความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring 
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Organizations) ตลอดจนได้มีการหารือกบัฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการตามโอกาสอนัควร ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่การตรวจสอบภายในของบริษัทมีความอิสระและเหมาะสม  

 
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา รายงานการทางเงิน รายการเก่ียวโยงกนัและการเปิดเผยข้อมลู  ซึ่งได้มีการสอบ

ทานให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทได้อยา่งเหมาะสม 

 
4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญัเป็นพิเศษในการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวข้อง และ มอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายจัดการที่ เก่ียวข้อง ได้สอบทาน และ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และ รายงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประเมินรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทกุไตรมาส  โดย
ในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากรายค้าตามธุรกิจปกติทั่ว ไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยเห็นว่า รายการค้าดงักลา่ว เป็นรายการค้าตามปกติ
ทางธุรกิจโดยทัว่ไป และ มีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กบับคุคลภายนอกอื่นๆ  

 
5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก  และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบตัิงานส าหรับปีทีผา่นมา ของผู้สอบบญัชี มีข้อสรุป
วา่ผลการปฏิบตัิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ และ มีความเป็นอิสระเพียงพอ 

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาด าเนินงานประจ าปี 2561 นัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณธุรกรรม ตลอดจนปัจจัย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีส าหรับปี 2560 ตามที่ผู้ สอบบัญชีเสนอ โดยได้ให้ความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ ผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแตง่ตัง้ นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4387 
และ/หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7195 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 7881 และ/หรือ นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12258 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ 
พนัธ์ภกัดีนพุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 

 ทัง้นี ้การประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นจะมีขึน้
ในวนัที่ ในวนัที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น า้ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องแม่น า้ แกรนด์ บอลรูม 
ชัน้ 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ สถานที่
อื่น จึงถือโอกาสเชิญชวนผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าได้ร่วมประชมุเพื่อออกเสยีงลงคะแนน ตามวนั เวลา และ สถานท่ี ข้างต้น 
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6. ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเอง โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจ าปี 
2560 ใน 2 สว่น คือ สว่นที่ 1 การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ สว่นที่ 2 การปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2) การปฏิบตัิหน้าที่ในการประชุมได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
โดยรวมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอยา่งเพียงพอและครบถ้วน 

 
 
 
 
                   (พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ) 
                ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมลูจาก
ฝ่ายบริหารในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ  
 
องค์กรและสภาพแวดล้อม  

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก ากบัดแูลการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้แบบระยะสัน้  ระยะ
ปานกลาง ระยะยาว  ควบคู่ไปกับการก าหนดงบประมาณประจ าปี  โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทัง้ยังมีการ
ปรับเปลีย่นแผนการด าเนินธุรกิจในช่วงระหวา่งด าเนินการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ตามความเหมาะสม  ทัง้นี ้ 
เร่ืองดงักลา่วได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ  และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถ
ปฏิบตัิได้ตามเป้าหมายจริง  โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิง่จงูใจและผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลด้วย 

 บริษัทได้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน  โดยแยกการบริหารออกเป็น  2  สว่น  คือในสว่นการบริหาร
ส านักงาน  และการบริหารส่วนโรงงาน  ซึ่งท าให้สะดวกและเอือ้ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 บริษัทได้มีการจดัท าข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม  ซึ่งครอบคลมุถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตน
ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและคู่ค้าของบริษัท  อีกทัง้ได้ก าหนดบทลงโทษกรณีที่มี
การละเมิดไว้อยา่งชดัเจน   

 บริษัทได้มีการจัดท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน  การจดัซือ้ 
และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม  และสามารถป้องกันการทุจริตได้  โดยคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซือ้ที่จัดท าขึน้มีความ
สอดคล้องตามมาตรฐานคณุภาพ  ISO 9001: 2008 และ 14001: 2004   สว่นการปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบริหารทัว่ไป 
ได้มีการก าหนดแผนผงัการปฏิบตัิงาน (Flow Chart)  พร้อมทัง้ก าหนดอ านาจอนมุตัิเป็นวงเงินไว้อย่างชดัเจน  และบริษัทได้
พฒันาระบบสารสนเทศอยา่งตอ่เนื่อง  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุการทจุริตด้วย 

 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน  บริษัทได้ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกนัใน
ระยะยาว  ซึง่ได้ก าหนดไว้ในหลกัจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนกังาน 
 
การบริหารความเสี่ยง  

 บริษัทมีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1  ครัง้  และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง  และรวมถึงการให้
ความส าคญักบัสิง่บอกเหตลุว่งหน้า  และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  จะท าการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลกัษณะความเสี่ยง
และแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่งตอ่คณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้ก าหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ความเสีย่งในด้านตา่งๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อลดความเสีย่งอนัจะก่อให้เกิดความสญูเสยีตอ่องค์กร 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดแผนงานบริหารความเสีย่งประจ าปี และท าการติดตามการปฏิบตัิงาน  
พร้อมทัง้มีการรายงานความคืบหน้าตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

บริษัทได้จดัท าระเบียบอ านาจอนมุตัิด้านการเงิน  และการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี ้
 บริษัทได้จดัแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ  (1)  หน้าที่อนมุตัิ  (2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ  

(3)  หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกนัอยา่งชดัเจน  และ Work Flow ที่แสดงถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
 บริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขัน้ตอนอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั  และได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายเก่ียวกบั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลกัจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนกังาน  โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบ  และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างตอ่เนื่อง  รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีสว่น
ได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ในการตดัสินใจอนุมตัิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม  
บริษัทได้ค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวเป็นส าคญั  และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแตก่รณี 

 บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามสญัญาในการท าธุรกรรมกบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัท
ในระยะยาว  และข้อตกลงดงักล่าวที่มีผลผูกพนัอย่างต่อเนื่อง  จะเห็นได้จากบริษัทไม่เคยมีปัญหาหนีเ้สียเกิดขึน้  อีกทัง้
บริษัทยงัได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมไว้ในหลกัจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนกังานบริษัท 

 บริษัทได้มีการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ  ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  
โดยบริษัทได้สง่ให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทยอ่ย   

 บริษัทได้มีมาตรการท่ีจะให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อลดความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก  เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร  และให้ค าปรึกษา
ในการด าเนินการด้านต่างๆ  ตลอดจนได้ว่าจ้างบริษัท ผู้ เช่ียวชาญการตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกให้ท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อก าหนด  กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

 บริษัทไมเ่คยมีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และได้ก าหนดมาตรการแก้ไขและป้องกนัไว้แล้ว 
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ได้จดัเตรียมเอกสารข้อมูล  

และรายละเอียดเก่ียวกบัวาระการพิจารณาที่ส าคญั  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสนิใจลว่งหน้า  
และหากเร่ืองใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลงั (ถ้ามี) บริษัทจะจดัสง่ให้มีข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการ
ประชมุให้กบัคณะกรรมการก่อนวนัประชมุหรือภายในประชมุ 

 บริษัทได้จัดสง่หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่แล้ว  
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาประชมุให้กบักรรมการบริษัททกุครัง้ที่มีการประชมุ  เพื่อเป็นการให้ข้อมลูแก่กรรมการ
บริษัท โดยจดัสง่ลว่งหน้าเฉลีย่  7  วนัก่อนวนัประชมุ 

 บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ  รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง  และข้อคดัค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวในการ
ประชมุครัง้ถดัไป  ซึง่ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเนือ้หาในรายงานการประชมุได้
อยา่งอิสระ 
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 บริษัทได้จดัเตรียมสถานที่เพื่อจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  และบญัชีต่างๆ  ไว้อยา่งเป็นสดัสว่น โดย
จดัเก็บไว้ทีอ่าคารส านกังานใหญ่ของบริษัท  และไมเ่คยได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในการจดัเก็บเอกสาร 

 บริษัทได้ใช้นโยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  ภายใต้การก ากบัและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตภายนอก  โดยไมเ่ลอืกใช้นโยบายบญัชีที่ท าให้บริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคลือ่นจากความเป็นจริง 
 
ระบบการติดตาม  

 ฝายบริหารได้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส  
นอกจากนัน้บริษัทได้เตรียมจดัท าแผนงบประมาณประจ าปีส าหรับใช้ในปีหน้า และจะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล
การด าเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลตา่งอยา่งเป็นระบบตอ่คณะกรรมการบริหารบริษัทตอ่ไป 

 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดบัผู้บริหารทุกเดือน  เพื่อท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตัิงานและเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในรูปของ  KPI (Key Performance Indicator) และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยงัไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  นอกจากนัน้ยงัได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการโครงการขึน้มาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
เป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพฒันาระบบงานปฏิบตัิการด้านตา่ง ๆ เพื่อควบคมุต้นทนุการผลติให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 บริษัทได้จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้อยา่งสม ่าเสมอ  โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งครอบคลมุทัง้การเงิน การด าเนินการ  และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ  และการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับ
มอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส และในปี  2557  บริษัทยังไม่พบว่ามี
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั  และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบตัิงานของแตล่ะหนว่ยงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททนัที หากกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ทจุริตหรือสงสยั
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริต  มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจบุนับริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ
และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยเฉพาะในสว่นของการควบคมุภายในที่เก่ียวกบัเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วนัน้ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีรัดกมุและเพียงพอ   

 
การซือ้สินค้า 
การซือ้ทุกครัง้จะต้องได้รับการอนุมตัิการซือ้จากผู้มีอ านาจอนุมตัิตามระเบียบอ านาจอนุมตัิของบริษัท ในเร่ืองของ

ราคา ปริมาณ และผู้ขาย ทัง้นีใ้นเร่ืองของพิจารณาการสัง่ซือ้ จะค านงึถึงสนิค้าที่ตรงกบัความต้องการ โดยก่อให้เกิดผลดีแก่
บริษัทมากที่สดุ ทัง้นีย้งัค านงึถึงราคา คณุภาพ ปริมาณ ก าหนดสง่มอบ การบริการ การรับประกนัสนิค้า และเง่ือนไขการจ่าย
ช าระ ประกอบด้วย ทัง้นีบ้ริษัทยงัมีนโยบายการสัง่ซือ้โดยการเปรียบเทียบผู้ขายไม่น้อยกว่า 3 รายขึน้ไป ยกเว้นเป็นสินค้า
พิเศษที่ไมส่ามารถ หาผู้แทนจ าหนา่ยได้ มากกวา่ 1 ราย 
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การก าหนดราคาขาย 
ปัจจบุนั บริษัทมีการพิจารณา และอนมุตัิการก าหนดราคาของสนิค้าที่ขาย โดยผา่นท่ีประชมุฝ่ายขายก าหนดราคาขาย

ร่วมกนัโดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ลงนามอนมุตัิราคาขายเป็นประจ าทกุเดือน  ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาที่อ้างอิงกบัราคา
สินค้าในตลาดเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้ราคาดงักลา่วกบัลกูค้าเหมือนกบัทกุราย ทัง้นีใ้นกรณีที่มีการขายสินค้าต ่ากว่าราคา
ขายมาตรฐานสาเหตหุลกัๆ อาจเกิดจากหลายๆ ปัจจยัเช่น คา่ขนสง่ ปริมาณการสัง่ซือ้จากลกูค้า เง่ือนไขการช า ระเงิน เป็น
ต้น  

นอกจากนี ้จากรายงานการตรวจสอบพบวา่ บริษัททา่นมีข้อบกพร่องของระบบควบคมุภายในหลายประเด็น เช่น ไม่มี
นโยบายที่ชดัเจนเก่ียวกับการก าหนดวงเงินสินเช่ือ เง่ือนไข และวิธีการช าระเงิน ไม่พบเอกสารและหลกัฐานการพิจารณา
ฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้า และไมม่ีการก าหนดวงเงินหรือเง่ือนไขการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ที่ชดัเจน 
เป็นต้น รวมทัง้ในการสัง่จองสินค้าลว่งหน้าไม่มีการระบุวนัหรือช่วงเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยพบข้อเท็จจริงว่า 
บริษัทท่านจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าบางรายเกินกว่า 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที่สัง่จองสินค้า ซึ่งนอกจากจะท าให้บริษัทท่านมีความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานแล้ว ยงัอาจเป็นช่องทางในการเอือ้ประโยชน์ให้ลกูค้าที่มีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติหรือมีความ
เก่ียวข้องกับบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกับบริษัทท่าน ส านกังานขอให้บริษัทท่านก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงระบบควบคมุภายในให้มีความรัดกุมและชดัเจน มีระบบการ Check and balance และสามารถป้องกนัไม่ให้มีการ
ท าธุรกรรมอนัอาจท าให้เกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของบริษัททา่น 

ปัจจุบนั บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงระบบควบคมุภายในให้มีความรัดกุม และชดัเจนมากขึน้ โดยที่ประชุมได้มีการ
แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ไอ.เอ.พี.พลสั จ ากดั เข้ามาด าเนินการตรวจสอบภายใน ในระบบสว่นใหญ่ตา่งๆ ของ
บริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะท าการรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละระบบให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารับทราบ และด าเนินการแจ้งให้แก่ฝ่ายจดัการน าไปปรับปรุงแก้ไข ในแตล่ะประเด็นนัน้ๆ โดยจะต้องมีการรายงาน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงขัน้ตอนการด าเนินการแก้ไขอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีมติอนมุตัิวา่จ้างบริการ จากบริษัท พรศิรินทร์ เซอรวิสกรุ๊ป จ ากดั (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือบริษัท เป็น บริษัท เอสพีจี 
อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั) ในการจดัท าคู่มือปฏิบตัิงานระบบซือ้ และคู่มือการปฏิบตัิงานระบบขาย ของบริษัท ซึ่งในคู่มือ
ดงักลา่วจะรวมถึง นโยบายการซือ้ การขาย ขัน้ตอนการปฏิบตัิการซือ้ การขาย กระบวนการควบควบภายใน และเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการซือ้การขาย เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้มีการท าธุรกรรมอันอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สนิของบริษัทได้  

ทัง้นีต้ามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 อนมุตัิให้ทางบริษัทได้วา่จ้าง บริษัท 
KPMG มาช่วยในการสอบทานนโยบายซือ้ขายที่ทางบริษัทพรศิรินได้ท าแล้ว เพื่อเป็นการตรวจทานอีกชัน้หนึ่งเพื่อให้การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานระบบซือ้ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบขาย นโยบายการซือ้ การขาย ขัน้ตอนการปฏิบัติ และ
กระบวนการควบคมุภายใน มีความรัดกุมมากยิ่งขึน้ โดยบริษัท KPMG ได้ให้ข้อเสนอแนะกลบัมายงับริษัท ซึ่งทางบริษัทได้
ด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของบริษัท KPMG  
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12. รายการเกี่ยวโยงกนั /รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 
 

 ในการด าเนินรายการเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าหน้าที่สอบทานการท ารายการเก่ียวโยงกนัที่ต้อง
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  และหาก
รายการใดกระท ากบัผู้มีสว่นได้เสียกบัผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้จะไมใ่ช้สทิธิออกเสียง
ในท่ีประชมุ 

ในปี 2560 บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นรายการเก่ียวโยงกนั และรายการได้มา/จ าหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์ที่ได้รายงานต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมจ านวน 2 รายการ ดงันี ้

 
12.1 รายการเกี่ยวโยงกัน  

12.1.1 การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากัดและรายการเกี่ยวโยงกัน  
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่  2/2560 เมื่อวันที่  24 

กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (“สหร่วม”) เข้าท า
สญัญาซือ้ขายที่ดิน อาคารและเคร่ืองจักร ในราคาซือ้ขายทัง้สิน้ไม่เกิน 204,000,000 บาท จาก บริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล 
จ ากัด (“RSP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท เนื่องจากกรรมการของบริษัทมีความสมัพันธ์เป็นภรรยาของ
กรรมการของ RSP โดยวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเหลก็และวสัดกุ่อสร้าง ซึง่เป็นไปตามแผนธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายดงักล่าว เป็นราคาที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทหรือสหร่วม และ RSP ซึ่งเป็น
ราคาที่ไมส่งูกวา่ราคาตลาด 

 
12.1.2  การลดสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด (“บิลค์ วัน”) 

  บริษัท บิลค์ วนั กรุ๊ป จ ากัด เดิมช่ือ “บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จ ากัด” มีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างกิจการ
ภายในบริษัทและบริษัทย่อยของลองกอง เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของกลุม่บริษัท และเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
กิจการโดยรวมเพื่อรองรับการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ในอนาคต  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนทัง้สิน้ 52,025 
หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  โดยมีมลูค่าจ านวนหุ้นละ 415 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บิลค์ เอเชีย จ ากัด 
(“BUILK”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบิลค์ วนั โดยถือหุ้นอยูจ่ านวนร้อยละ 78 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมด และหลกัจาก
การเพิ่มทนุส าเร็จ บิลค์ วนัจะท าการเข้าซือ้หุ้นของ BUILK ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ BUILK ดงันัน้ ภายหลงัจากการท า
รายการดงักลา่วนีส้ าเร็จ บิลค์ วนัจะถือหุ้นใน BUILK จ านวนทัง้สิน้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
  จากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ท าให้บริษัทได้รับสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุจ านวน 20,810 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 ดงันัน้ เพื่อให้บิลค์ วนัสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนท่ีก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบิลค์ วนั ซึง่รวมถึงบริษัทจะ
ด าเนินการสละสิทธิการซือ้หุ้นเพิ่มทนุทัง้หมด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นของ BUILK ได้ด าเนินการซือ้หุ้นดงักลา่วจากบริษัทและผู้ ถือหุ้น
เดิมคนอื่นๆภายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ต้องได้รับการอนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบิลค์ วนั โดยผู้ ถือหุ้นของ BUILK ที่
จะได้รับสทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทร่วมนัน้ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัทจ านวน 3 ราย ดงันี ้
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ชื่อ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

นายธานี โลเกศกระว ี เป็นผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกของบริษัท 

นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบันายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู ซึง่เป็นกรรมการ
บริษัท 

นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ เป็นบคุคลอยูกิ่นฉนัท์สามีภริยากบันางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู ซึง่
เป็นกรรมการของบริษัท 

 
ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้มูลค่ากิจการของบิลค์ วนั จากความแข็งแรงและศักยภาพที่เพิ่มขึน้ในเชิงธุรกิจ ผนวกกับการ

เติบโตตามแผนการขยายกิจการในอนาคต จะน ามาซึง่ผลการประกอบการที่ดีขึน้ตามล าดบั  ท าให้มลูค่าของหุ้นสามญัของ
บิลค์ วนั ที่บริษัทถืออยูน่ัน้มีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ เป็นผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ด้วย 
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13. รายการระหว่างกัน 
 

13.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งตา่งๆ โดยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการท ารายการกบั
ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการท ารายการกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัซึ่งมีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ ถือ
หุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้ 
 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ 

นายสมภพ ลสีวสัดิ์ตระกลู เป็นบิดาของ  นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

และกรรมการของบริษัท  

นายสทิธิชยั ลสีวสัดิต์ระกลู เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท  

และเป็นพ่ีชายของนางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 

นางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู เป็นน้องสาวของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล และเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ
กรรมการของบริษัท 

 
 กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

กิจการที่อาจมีความขดัแย้ง ประเภทธุรกิจหลัก ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท มิลล์เลีย่นไมล์ จ ากดั ให้บริการด้านขนสง่ กรรมการของบริษัท มิลล์เลีย่น ไมล์ จ ากดั  
เป็นสามีของนางสาวสทุธิรัตน์ ลสีวสัดิ์

ตระกลู ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ
กรรมการของบริษัท 

บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จ ากดั จ าหนา่ยผลติภณัฑ์เหลก็ กรรมการของบริษัท อาร์. เอส. พ ีสตีล 
จ ากดั  เป็นสามีของนางสาวสทุธิรัตน์ ลี
สวสัดิ์ตระกลู ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
และกรรมการของบริษัท 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลติวสัดกุ่อสร้างและการให้บริการ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจ านวนร้อยละ 
18 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

AEC Power Engineering Sole 
Limited 

ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า กรรมการของบริษัทไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
จ ากดั ซึง่ ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เป็น
กรรมการของ AEC Power Engineering 
Sole Limited 
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13.2 ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการท ารายการระหว่างกนัอนัเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ซึง่สามารถสรุปลกัษณะและมลูคา่ของการท ารายการระหวา่งกนั โดยแบง่ตามประเภทได้ดงันี  ้

 รายการค า้ประกนัเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน / เจ้าหนีเ้งินกู้  

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะ
ยาวในประเทศ 

- 500 รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไป
สนบัสนนุการท าธุรกิจของบริษัท 

 นายสมภพ  

ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 
 

ค า้ประกนัเงินกู้ โดย 
L/C ภายในและ
ภายนอกประเทศหรือ 
T/R และเงินกู้ โดยออก 
P/N วงเงินซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศ
ลว่งหน้า 

5,493.97 4,952.34 รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
ธุรกิจเพิ่มขึน้   

 

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากดั 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 
2559 

ณ 31 ธ.ค. 2560  

 นายสมภพ  

ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์
คอนสตีล  

ค า้ประกนัเงินกู้ โดย L/C 
ภายในและภายนอก
ประเทศหรือ T/R เงินกู้
โดยออก P/N และวงเงิน
ซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า 

2,977.04 1,630.74 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจ
เพ่ิมขึน้ 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 
2559 

ณ 31 ธ.ค. 2560  

 นายสมภพ  

ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์
คอนสตีล 

ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ในประเทศ 

629.82 328.36 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนใช้ในโครงการ 
Green Mill  

 นายสิทธิชยั   
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์
คอน สตีล 

ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ในประเทศ 

- 1,442.90 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไป
สนบัสนนุการท าธุรกิจของบริษัท 

 

บริษัท มิลล์คอน สตีลไพพ์ จ ากัด 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์คอน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกู้ โดย 
L/C ภายในและ
ภายนอกประเทศหรือ 
T/R และเงินกู้ โดย
ออก P/N และวงเงิน
ซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า 

155.38 106.43 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพ่ิมขึน้ 
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บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จ ากดั 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์คอน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกู้ โดย 
L/C ภายในและ
ภายนอกประเทศหรือ 
T/R และเงินกู้ โดย
ออก P/N และวงเงิน
ซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า 

225.00 261.15 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพ่ิมขึน้ 

 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

การพิจารณาเข้าท ารายการดงักลา่วกระท าโดยผู้บริหารซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานรายการดงักลา่วและมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคาร
พาณิชย์ และเจ้าหนีเ้งินกู้  เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจอนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิด
คา่ธรรมเนียมค า้ประกนัเงินกู้ยืม  
 
13.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 ในปัจจุบนั ขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ไมม่ีสทิธิออก
เสยีงในการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการระหวา่งกนันัน้ๆ 
 
 

13.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 
 
นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกันโดยทั่วไปจ าแนกตามประเภทรายการ มีดังนี ้

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป เช่น การซือ้หรือขายสินค้าและ
บริการ เป็นต้น บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็น
ธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูและจดัท า
รายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการทกุๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลและความ
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จ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการ และจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิที่
ส าคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่างกนัอื่นๆ ได้แก่ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือบริการ
อื่นๆ เช่น การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค า้ประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลกัประกนั เป็นต้น ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าว บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ 
หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทัง้นี ้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการท า
รายการระหวา่งกนันัน้ๆ 

ทัง้นี ้รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆ ที่ได้ก าหนดขึน้ และ
กรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับ
บริษัท รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

 

รายการระหว่างกันที่ เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, 
บริษัทย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน , บริษัทย่อยกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า 

 
ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้กบับริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้องกนั และพนัธมิตรทางการค้า ท่ีได้ท าการ

ซือ้ขาย หรือตกลงว่าจ้าง โดยใช้เง่ือนไข และราคาตลาดเช่นเดียวกบัที่ท ากบับคุคลภายนอก ณ ขณะนัน้ๆ สรุป ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1) รายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย 

รายการระหว่างกัน 
มิลล์คอน บูรพา 
จ านวนเงนิ (บาท) 

Millcon (HK) Limited 
จ านวนเงนิ (บาท) 

Millcon Thiha Limited 
จ านวนเงนิ (บาท) 

1.รายได้ 
ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแทง่ ท าธุรกรรมการได้มาซึง่

ทรัพย์สอนของ TSSI 
จ าหน่ายเหล็กและวสัดุ
ก่อสร้าง 

1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 368,895,322.70 - 427,457,069.70 
1.2 ดอกเบีย้รับ - - 50,268.32 
1.3 เงินปันผลรับ - 1,149,639,527.36 - 
1.4 รายได้อ่ืน 8,400,000.00 - 390,000.82 
2.ค่าใช้จ่าย    
2.1 การซือ้สินค้า 2,162,643,149.00 - - 
2.2 คา่เชา่สินทรัพย์ 11,012,880.00 - - 
3.ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และ
ขายสินค้าและบริการ 

   

3.1 ลกูหนีก้ารค้า - - 233,159,872.36 
3.2 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น   (เงินจา่ย
ลว่งหน้าอื่น) 

- - 30,462,820.09 

3.3 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น   (ลกูหนีค้า่
ทรัพย์สิน) 

8,988,000.00 11,641,375.00 1,724,276.02 

3.4 เงินกู้ยืมระยะสัน้ - 1,176,693,064.03 - 
3.5 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น   (คา่ใช้จา่ยค้าง
จา่ย) 

970,969,788.81 - - 
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รายการระหว่างกัน สหร่วม วัสดุก่อสร้าง 
จ านวนเงนิ (บาท) 

มิลล์คอน ไพพ์ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

บจก.ซันเทคเมทลัส์        
จ านวนเงนิ (บาท) 

1.รายได้ 
จ าหน่ายเหล็กและวสัดุ
ก่อสร้าง 

ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก
รูปพรรณ 

จดัการเศษเหล็กและแปรรูป
เศษเหล็กเพ่ือจ าหน่าย 

1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 315,307,529.07 - 142,536,600.00 
1.2 รายได้คา่เชา่ - 20,332,800.00 - 
1.3 ดอกเบีย้รับ - - 12,237,230.79 
1.4 รายได้อ่ืน 360,000.00 1,581,320.70 3,085,315.00 
2.ค่าใช้จ่าย  
2.1 การซือ้สินค้า - - 113,754,223.02 
2.2 คา่ใช้จา่ยในการผลิตและการบริการ 284,986.08 458,591.20 - 
2.3 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร - - 1,456,011.74 
2.4 ดอกเบีย้จา่ย - 47,773.97 165,410.96 
3.ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ  
3.1 ลกูหนีก้ารค้า 46,901,353.56 - 49,779,986.64 
3.2 เงินทดรองจา่ย - 76,000,000.00 - 
3.3 ดอกเบีย้ค้างรับ - - 4,090,252.48 
3.4 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 192,600.00 12,099,766.89 64,200.00 
3.5 เจ้าหนีก้ารค้า 1,215.00 164,063.10 4,906,833.29 
3.6 เงินให้กู้ยืมระยะยาว - - 233,090,111.00 
3.7 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น   (คา่ใช้จา่ยค้าง
จา่ย) 

  
213,533.98 

3.8 ดอกเบีย้ค้างจา่ย   165,410.95 
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2) รายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการระหว่างกัน 

อาร์.เอส.พี สตีล              
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เจนเนอรัล      
เอนจิเนียร่ิง 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

Millcon Thiha 
GEL Limited         
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

บิลค์ เอเชีย 
จ านวนเงนิ 

(บาท 

ไอเจน พาว
เวอร์เทค 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1.รายได้   

1.1 รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

11,030,017.91 148,465,347.55 - 34,069,912.16 - 

1.2 ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ 

- 46,488,704.13 789,807.60 - - 

1.3 ดอกเบีย้รับ - 1,733,115.07 - - - 
1.4 รายได้อ่ืน - 9,000.00 4,200,000.59 - - 
2.ค่าใช้จ่าย   
2.1 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 424,792.00 - - 530,000.00 - 
2.2 คา่ใช้จา่ยในการผลิตและบริการ - 2,226,000.00 - - - 
3.ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ   

3.1 ลกูหนีก้ารค้า 7,362,098.50 41,994,220.13 - 19,772,891.22 - 

3.2 เงินทดรองจา่ย - 271,755.96 509,788.98 - - 

3.3 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น   (เงินรับ
ลว่งหน้าคา่สินค้า) 

- 1,493,871.84 - - - 

3.4 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น   - - 12,276,385.47 - 37,772,025.00 
3.5 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (คา่ใช้จา่ย
ค้างจา่ย) 

36,776.00 - - 42,800.00 - 
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3) รายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ระหว่างบริษัท มิลล์คอน บูรพา จ ากัด (บริษัทย่อย) กบับริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

รายการระหว่างกัน 

คอมพลีท ทราน
สปอร์ต 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

โอเช่ียน ซัพพลายส์ 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

 

โคเบลโก้ มิลล์คอน 
สตีล 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1.รายได้    
1.1 รายได้จากการขายและการ 
ให้บริการ 

- - 1,127,102,716.42 - 

1.2 รายได้ค่าเช่า 277,920.00 - - - 
2.ค่าใช้จ่าย    
2.1 ซือ้สินค้าและบริการ - 361,126,925.00 - 1,485,935.00 
2.2 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 65,506,619.06 - - - 
3.ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ    

3.1 ลูกหนีก้ารค้า  - 233,480,927.10 - 
3.2 รายได้ค้างรับ 201,828.00 - - - 
3.3 เจ้าหนีก้ารค้า - 80,405,809.75 - 844,925.50 
3.4 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 1,022,663.02 - - - 
3.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   64,800.00  

 
4) รายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางการค้า 

รายการระหว่างกัน บจก.อินไซท์ 
สตีล 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

บจก.ซิมบา 
อินเตอร์ 
จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

บจก.ทริปเป้ิล 
 โอ เทรดดิง้ 
จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

บจก.จรัส 
รุ่งโรจน์ 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

บจก.ดีสินชัย 
สตีล 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

1.รายได้จากการขาย 227.37 - - 0.47 - 
2.การซือ้สินค้าและรับบริการ      

2.1 ซือ้สินค้า  - - - - 
2.2 การรับบริการ - - - - - 
3.ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ    
3.1 ลูกหนีก้ารค้า 26.01 - - - - 
3.2 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 
 (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) 

- - - - - 

 
เงื่อนไขและนโยบายราคา 
 รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน และกับ
พนัธมิตรทางการค้า  โดยใช้นโยบายการซือ้ขายซึง่เป็นไปตามกลไกตลาด  
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกติ
ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กบับริษัทเก่ียวข้องกัน และพนัธมิตรทางการค้า เป็นไปตามเง่ือนไขเช่นเดียวกับรายการจาก
กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน กล่าวคือในการซือ้วตัถุดิบบริษัทมัน่ในเร่ืองคุณภาพและความสม ่าเสมอในการจดัหาวตัถุดิบ 
ส าหรับการขายสนิค้าถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยให้แก่บริษัท  
 
มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
 ในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนันัน้ ในแต่ละบริษัทได้มีการก าหนดอ านาจในการด าเนินการไว้อยา่งชดัเจน
ว่าต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้ จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคมุ
ภายในที่ดีเพียงพอที่จะท าให้ไม่เกิดการร่ัวไหลหรือการทุจริต การก าหนดอ านาจดงักลา่ว ได้มีการพิจารณาทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อให้เกิดความยืดหยุน่และความคลอ่งตวัในการด าเนินงาน 
 ในกรณีที่อาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะ
ปฏิบตัิตามมาตรการและขัน้ตอนตา่งๆ ตามประกาศและข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

ส่วนที ่3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
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14.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
14.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

ปี 2560 
รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2560  ตรวจสอบ โดยนางสาวนางสาวจนัทรา วอ่งศรีอดุม

พร บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 4996 บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ู พี จ ากดั  ได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข โดยเห็นวา่งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้อง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ปี 2559      
รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2559  ตรวจสอบ โดยนางสาววรรญา  พทุธเสถียร ผู้สอบ 

บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4387 บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ู พี จ ากดั  ได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข โดยเห็นวา่ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

 
ปี 2558      
รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2558  ตรวจสอบ โดยนางสาววรรญา  พทุธเสถียร ผู้สอบ 

บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4387 บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ู พี จ ากดั  ได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข โดยเห็นวา่ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการ
ด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
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14.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

งบดุลรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ..2560, พ.ศ.2559 และพ.ศ.2558  

 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

  สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน   
 

  

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 553,487,486 563,985,952 468,684,499 
  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 746,454,678 507,055,909 433,404,494 

เงินลงทนุชัว่คราว 2,614,112     
  ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ - สทุธิ 1,208,308,502 1,963,216,051 2,650,619,988 
  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         150,700,000  - 2,550,000 
  ลกูหนีส้ทิธิเรียกร้องเหนือสนิทรัพย์   - - 
  สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 3,754,579,594 3,392,413,647 2,297,533,268 
  เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 914,710,048 497,517,426 697,058,873 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 1,915,549 3,467,814 1,307,152 
  สนิทรัพย์อนพุนัธ์ทางการเงิน 4,677,193 64,132,445 12,497,919 
  สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - 806,180,637 
  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น - 415,162,445 470,856,928 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,337,447,161 7,403,483,875 7,839,386,607 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 52425176.42 79384337.72 - 
  เงินลงทนุในการร่วมค้า 220,781,192 311,298,502 174,673,840 
  เงินลงทนุระยะยาวอื่น - สทุธิ   - 19,249,817 
  อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 496,567,829 509,751,150 285,559,500 
  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 9,095,489,553 9,188,761,871 10,556,332,761 
  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 7,088,880 12,313,993 14,838,144 
  คา่ความนิยม 333,598,106 333,598,106 333,598,106 
  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 97,204,743 11,935,772 12,307,589 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10,303,155,479 10,447,043,732 11,396,559,756 

รวมสินทรัพย์ 17,640,602,641 17,850,527,607 19,235,946,363 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และพ.ศ.2558  

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

  หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน   
 

  

  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 7,244,446,231 8,569,205,128 10,746,041,386 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอื่น 936,585,208 1,169,711,752 893,845,005 

  เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 1,324,462,578 1,380,841,839 518,903,606 

  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี-สทุธิ 

      

118,800,000 278,685,498 21,224,675 

  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี - สทุธิ 

      

4,573,128 2,107,563 4,868,017 

  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทยอ่ย - - 11,754,084 

  หนีส้นิอนพุนัธ์ทางการเงิน   322,777 - 

  ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 2,923,192 2,253,289 104,557,772 

  รวมหนีส้ินหมุนเวียน 9,631,790,336 11,403,127,845 12,301,194,545 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       

  หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ 9,436,324 3,334,542 12,707,724 

  หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 220,468,488 236,203,876 229,721,934 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 1,814,100,000 351,137,692 832,290,522 

  
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

      

38,332,121 33,641,241 34,442,702 

  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น - - 7,680,000 

  รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,082,336,933 624,317,351 1,116,842,882 

รวมหนีส้ิน 11,714,127,269 12,027,445,196 13,418,037,427 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และพ.ศ.2558  

 
 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 2,114,244,321 2,256,452,334 2,256,452,334 

  - หุ้นบริุมสิทธิ จ านวน 639,691,757 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   - 255,876,703 
  - หุ้นบริุมสิทธิ จ านวน 192,118,226 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท 76847290.4 76,847,290 - 

  -  หุ้นสามญั จ านวน 5,093,492,577 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท 2037397031     
-  หุ้นสามญั จ านวน 5,449,012,608 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   2,179,605,043 - 

  -  หุ้นสามญั จ านวน 5,001,439,077 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   - 2,000,575,631 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว       
  - หุ้นบริุมสิทธิ จ านวน 639,691,757 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   - 255,876,703 
  - หุ้นบริุมสิทธิ จ านวน 192,118,226 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท 76847290.4 76,847,290 - 
  -  หุ้นสามญั จ านวน 3,414,708,896 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท   - 1,365,883,558 
  -  หุ้นสามญั จ านวน 3,862,348,930 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท 1,544,939,572 1,544,939,572 - 
หุ้นกู้แปลงสภาพ   - 175,000,000 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสทิธิ 313,152,708 313,152,708 1,636,956,828 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,360,039,404 3,360,039,404 2,036,148,032 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจดัสรร - ส ารองตามกฎหมาย 45,232,059 45,232,059 45,232,059 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 241,117,598 93,142,123 -747,883,304 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 316,178,508 355,536,386 138,740,626 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,897,507,140 5,788,889,542 5,776,151,108 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 28,968,232 34,192,869 41,757,827 

  รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,926,475,372 5,823,082,411 5,817,908,936 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 17,640,602,641 17,850,527,607 19,235,946,363 
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งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

รายได้ 
   

รายได้จากการขายและการให้บริการ 19,982,681,653 19,213,593,621 12,330,524,604 

สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม - - - 

รายได้อื่น 151,396,367 486,873,692 1,274,889,181 

รวมรายได้ 20,134,078,019 19,700,467,313 13,605,413,785 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขายและการให้บริการ (18,513,540,132) (17,742,673,922) (11,552,522,502) 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (293,523,383) (281,301,471) (139,017,334) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (430,867,258) (617,297,966) (495,377,096) 

คา่ใช้จา่ยหยดุผลติ - - (58,676,744) 

คา่ใช้จา่ยอื่น (32,949,552) (10,927,354) 57,763,317 

ต้นทนุทางการเงิน (640,229,252) (599,800,760) (628,901,089) 

สว่นแบง่ขาดทนุจากบริษัทร่วม (89,231,494) (43,809,811) (2,631,209) 

รวมค่าใช้จ่าย (20,000,341,072) (19,295,811,284) (12,819,362,657) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 133,736,948 404,656,029 786,051,128 

(คา่ใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 9,351,450 (10,737,151.57) (101,198,913) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 143,088,397 393,918,877 684,852,215 

การแบ่งปันส่วนก าไร       

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 146,945,848 395,495,198 683,900,163 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (3,857,451) (1,576,321) 952,052 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 143,088,397 393,918,877 684,852,215 
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งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2558 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 133,736,948 404,656,029 786,051,128 
รายการปรับปรุง    

- คา่เสื่อมราคา 285,458,871 212,535,927 208,232,278 

- คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวรเป็นคา่ใช้จา่ย  1,656,009 7,845,900 355,455 

- คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3,569,105 1,756,910 4,923,362 
- คา่ตดัจ าหนา่ยภาษีเงินได้ - 3,621,672 - 
- คา่ตดัจ าหนา่ยเจ้าหนีก้ารค้า   -1,525,812 - 
- หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) -132,622,685 288,986,791 110,896,183 
- หนีส้งสยัจะสญูในเงินทดรองจา่ย   414,629 - 
- หนีส้งสยัจะสญูในสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน(โอนกลบั)   -2,437,894 - 
- สว่นเกินมลูคา่พนัธบตัรตดับญัช ี   - - 
- ขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าคงเหลือลดลง (โอนกลบั) -365,363 -74,147,316 70,630,608 
- ขาดทนุจากการลดมลูคา่เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สินค้า   13,990,914 - 
- รายได้ลดหนีจ้ากเงินกู้ยืม   -3,154,084 - 
- ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย   -416,612,476 -1,092,501,151 
- ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ -53,434 -4,586,578 -950,147 
- ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -      37,005,008  - - 

- ก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กวา่ทนุ   - -41,123,640 

- (ก าไร)ขาดทนุจากมลูคา่ยตุิธรรมของอนพุนัธ์ทางการเงินที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 63,705,603 -61,311,749 -8,486,693 

-  สว่นแบง่(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 89,231,494  43,809,811 2,631,209 

- (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง -1,609,522 30,600,001 769,938 
- (ก าไร)ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอื่น   -4,250,183 - 
- คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจ้างหรือเกษียณอาย ุ 6,256,970 5,458,354 8,005,319 
- ดอกเบีย้รับ -20,271,756 -6,404,511 -10,446,394 
- ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จา่ย 577,758,578 523,026,198 494,436,913 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ด าเนินงานและหนีส้ินด าเนินงาน    
- เงินลงทนุชัว่คราว -        2,614,112  -      1,446,802  - 

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 1,174,123,935 -873,240,676 -1,930,921,183 
- สินค้าคงเหลือ -361,800,583 -1,186,042,657 48,554,409 
- เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สินค้า -321,797,177 -90,155,087 285,543,449 
- สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น - - -206,176,595 
- สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น -85,268,971 30,808,556 2,510,331 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2558 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)     
- เจ้าหนีก้ารค้า -236,956,750 2,442,726,543 53,631,887 
- เงินรับลว่งหน้าคา่สินค้า -15,506,992 -861,938,232 -614,493,357 
- หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน     -223,103,366 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -1,556,090 -594,992 -1,752,308 
- หนีส้ินไมห่มนุเวียน - -7,680,000 -10,064,473 
เงินสดรับ(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,118,069,068 414,709,185 -2,062,846,838 

- เงินสดรับคา่ดอกเบีย้     6,894,265 
- เงินสดจา่ยคา่ดอกเบีย้                 12,708,110                9,990,075  -6,320,074 
- เงินสดรับภาษีเงินได้ - - - 
- เงินสดจา่ยภาษีเงินได้                 13,376,928  -         110,027,507  -2,663,522 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 1,144,154,106 314,671,754 -2,064,936,169 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  
  

- เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั(เพ่ิมขึน้)ลดลง -137,842,729 1,559,282 24,565,476 
- เงินสดรับ(จา่ย)ซือ้ลกูหนีส้ิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์   - 61,364,410 
- เงินสดจา่ยในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แกบ่คุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั -            150,700,000  - -2,550,000 
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แกบ่คุคลและกิจการอ่ืน                 35,615,710      
- เงินสดจา่ยในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แกบ่คุคลและกิจการอ่ืน   - -35,615,710 
- เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย   - -3,972,794 
- เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุเพ่ือขาย - 23,500,000 190,854,344 
- เงินสดจา่ยลว่งหน้าคา่หุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องกนั   -14,999,800 - 
- เงินสดลดลงจากการลดสดัสว่นในบริษัทที่เก่ียวข้องกนั   -12,810,448 - 
- เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 21,900,000     

- เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า -2,000,210 -33,695,200 -837,541 

- เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -183,406,406 -539,903,138 -818,966,036 

- เงินสดจา่ยลว่งหน้าคา่ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์   - -3,443,064 

- เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน   - -2,016,350 

- เงินสดรับจากจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5,240,369 792,416,626 - 

- เงินสดรับจากเงินปันผลในเงินลงทนุบริษัทร่วม 2,000,010 4,000,000 - 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน -409,193,256 220,067,322 -590,617,265 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
  

- เงินสดจา่ยช าระเจ้าหนีค้า่ทรัพย์สิน -              10,799,290      

- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 33,673,830,347 29,299,922,542 38,305,206,187 
- เงินจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -35,331,199,898 -29,804,646,890 -35,691,767,291 
-  เงินจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั   -8,600,000 - 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560, พ.ศ.2559 และ พ.ศ.258 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,932,900,000 1,434,609,116 832,290,521 
- เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -301,466,318 -299,910,173 -315,497,550 
- เงินสดจา่ยช าระเจ้าหนีท้รัพย์สิน   - -133,214,065 
- เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 3,725,060 -12,336,232 -1,019,856 
- เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ   113,853 420,374,958 
- เงินปันผลจา่ย -1,440 -204,625,210 - 
- การเพิ่มขึน้(ลดลง)ของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 1,613,881     
- เงินสดจา่ยคา่ดอกเบีย้ -559,673,269 -551,009,144 -487,733,303 
- เงินสดจา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ   -175,000,000 - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ -591,070,926 -321,482,138 2,928,639,600 

(เพิ่มขึน้) ลดลงในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

-44,191,590 -44,191,590 -28,212,534 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 99,698,334 169,065,348 244,873,632 
ยอดคงเหลือต้นปี 453,789,152 284,723,803 223,810,868 

ยอดคงเหลือปลายปี 553,487,486 453,789,152 468,684,499 
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13.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

    งบการเงนิรวม 

    2560 2559 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.76 0.65 0.64 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว เทา่ 0.37 0.35 0.45 

อตัราหมนุเวียนของลกูหนี ้ เทา่ 12.60 8.33 5.99 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 28.97 43.82 60.92 

อตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 5.18 6.19 5.07 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 70.45 59.01 72.04 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 20.01 21.91 19.16 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 18.25 16.66 19.05 

Cash Cycle วนั 81.17 86.18 113.91 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 7.35 7.66 6.31 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 3.84 5.10 10.36 

อตัราก าไรสทุธิ % 0.71 2.00 5.55 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 2.44 6.77 11.77 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 0.81 2.12 3.56 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 1.32 3.61 6.01 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์รวม เทา่ 1.13 1.04 0.64 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่ 0.66 0.67 0.70 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.98 2.07 2.31 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 1.21 1.67 2.09 
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15. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

15.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม  

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึน้จากปี 2559 เป็นผลมาจากการขยายตวัเพิ่มขึน้ของการบริโภค

และลงทนุภาคเอกชนรวมทัง้การขยายตวัของการสง่ออกสินค้า  ในขณะที่การลงทนุภาครัฐปรับตวัลดลง เนื่องจากอทุกภยั ท าให้

การลงทนุรวมชะลอตวัลง  

ขณะที่การบริโภคเหล็กในประเทศไทย 2560 จากข้อมูลสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การบริโภคเหล็ก

ส าเร็จรูปอยู่ที่ 16.6 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็น การบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่  5.6 ล้านตัน 

ลดลงร้อยละ 25.7 และเหล็กทรงแบนอยู่ที่ 11.0 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 5.9  ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการชะลอตวัด้านก่อสร้างของทัง้

ภาครัฐและเอกชน 

 

 15.2 ผลการด าเนินงานของบริษัท  
 
รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ  

ตารางแสดงยอดขายของกลุ่มบริษัท แยกตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 
(มูลค่า: ล้านบาท) 

ประเภทผลิตภัณฑ์  
 ปี 2560  ปี 2559 ปี 2558  

ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 

เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย (Steel Bar)     612,132  10,334 51.72    732,647 10,522 54.76 541,583 8,345 67.68 

เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) 40,713 852 4.27 39,901 773 4.02 32,928 612 4.96 

เหล็กลวด (Wire rod) 36,159 658 3.29 69,344 977.20 5.09 - - - 

เหล็กแทง่ยาว (Billet) 474,726 7,057 35.32 526,398 6,389 33.25 131,247 2,038 16.52 

อ่ืนๆ (Other) 87,368 1,078 5.40 62,354 553 2.88 103,801 1,336 10.84 
รวมทัง้สิน้ 1,251,098 19,980 100 1,430,644 19,214 100.00 809,569 12,331 100.00 

 

จากตารางดงักลา่วข้างต้น จะเห็นได้วา่บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการในปี 2558-2560 อยู่ที่ 12,331 ล้าน

บาท 19,214 ล้านบาท และ 19,980 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึน้นัน้เป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถผลักดัน

ยอดขายได้ในปริมาณที่มากขึน้ กอรปกบับริษัทสามารถขายผลติภณัฑ์เหลก็ได้สงูขึน้ ตามราคาเหลก็ในตลาดที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ โดย

ในปี 2558-2560 บริษัทมีปริมาณขายอยู่ที่ 809,569 ตนั 1,430,644 ตนั และ 1,251,098 ตนั ตามล าดบั ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการ

ขายเหลก็เส้นเข้าสูโ่ครงการภาครัฐและการขยายฐานกลุม่ลกูค้าในกลุม่เหล็กลวดเพิ่มขึน้ และการจ าหน่ายจ าหน่ายเหลก็ทรงยาว

ให้กบับริษัทร่วมค้าที่ลงทนุร่วมกบัญ่ีปุ่ น อีกทัง้การขยายฐานลกูค้าไปยงัตลาดต่างจงัหวดั และการสง่ออกเหล็กแท่งทรงยาว และ

เหลก็เส้นไปยงัตลาดตา่งประเทศในกลุม่อาเซียนเพิ่มขึน้  
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ส่วนรายได้อื่นๆ ตัง้แต่ปี 2558 – 2560 อยู่ที่ 1,333 ล้านบาท 486 ล้านบาท และ 151 ล้านบาท ตามลาดบั คิดเป็น
สดัส่วน  ร้อยละ 10.8 ร้อยละ 2.5 และ ร้อยละ 0.8 ของรายได้รวมตามลาดบั ซึ่งในปี 2560 บริษัท มีก าไรจากการขายที่ดิน 37 
ล้านบาท รายได้ค่าชดเชยสินค้า 32 ล้านบาท ดอกเบีย้รับ 19 ล้านบาท ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 16 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 
46 ล้านบาท 
 

ตารางแสดงยอดขายตามภมิูศาสตร์ 
(มูลค่า: ล้านบาท) 

รายได้จากการขายสินค้าของ
กลุ่มบริษัท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 17,688 89 18,275 95 11,839 96 

ตา่งประเทศ 2,295 11 939 5 492 4 

รวมรายได้จากการขาย 19,983 100 19,214 100 12,331 100 

 
 ส าหรับในปี 2558-2560 รายได้จากการจ าหน่ายตามภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายภายใน 
ประเทศเป็นหลกั ซึ่งคิดเป็นอตัราสว่นรายได้จากการจ าหน่ายภายในประเทศต่อรายได้จากการจ าหน่ายทัง้หมดอยู่ที่  ร้อยละ 96 
ร้อยละ 95 และร้อยละ 89 ตามล าดบั ทัง้นี ้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปสูต่ลาดตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง เห็นได้จากยอดจ าหนา่ย
ในต่างประเทศของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 939 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,295 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ และมีอตัราสว่นต่อ
รายได้อยู่ที่ร้อยละ 6 ร้อยละ 4 และร้อยละ 5 ตามล าดบั ทัง้นีส้นิค้าทัง้หมดของกลุม่บริษัทที่ถกูสง่ออก จะถกูสง่ออกให้กบัประเทศ 
ออสเตรเลยี อินโดนีเซีย เป็นต้น  
 
ก าไรขัน้ต้น  
 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2558-2560 อยู่ที่ร้อยละ 6.31 ร้อยละ 7.66 และร้อยละ 7.35  โดยในปี 2560 มีก าไรขัน้ต้น
ใกล้เคียงกบัปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีการควบคมุต้นทนุการผลติ ทัง้จากการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ สง่ผลให้
สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิด economy of scale จากการผลิตเหล็กเส้นเต็มก าลงัการผลิต และการเร่ิมผลิตเหล็ก
เกรดพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทยงัคงรักษาระดบัอตัราก าไรขัน้ต้น ได้ตามเป้าหมาย 5-8% ส าหรับสินค้ากลุ่มเหล็กก่อสร้าง เห็นได้จาก
ต้นทนุขายของบริษัทในปี 2558-2560 อยูท่ี่ 11,553 ล้านบาท 17,743 ล้านบาท และ 18,514 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมีอตัราสว่น
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 94 ร้อยละ 92 และร้อยละ 93 ตามล าดับ นอกจากนีบ้ริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการ
ทดลองผลติเหลก็เกรดพิเศษ 78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่ 146 ล้านบาท เนื่องจากใกล้ที่จะสามารถผลติเชิงพาณิชย์ได้แล้ว 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในปี 2558-2560 อยู่ที่ 634 ล้านบาท 899 ล้านบาท และ 724 ล้านบาท
ตามล าดบั โดยในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา อยา่งไรก็ตามในปี 2559 บริษัทได้
ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 302 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพียงจ านวน 3 ล้านบาท หากคิด
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติในปี 2559 และ 2560 จะเท่ากับ 597 ล้านบาท และ 721 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
คา่ใช้จ่ายในการขนสง่ จากการท่ีบริษัทสามารถขายสนิค้าไปยงัตา่งประเทศได้เพิ่มขึน้ 
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

กลุ่มบริษัทมีก าไร (ขาดทุน) สุทธิตัง้แต่ปี 2558 – 2560 เท่ากับ 685 ล้านบาท, 394 ล้านบาท และ 143 ล้านบาท 
ตามล าดบั ทัง้นี ้ในปี 2560 เมื่อพิจารณาก าไรจากการด าเนินงานปกติ  บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 184 ล้านบาท 
เนื่องจากในปี 2560 บริษัทรับรู้ผลขาดทนุจากบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั (“KMS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุในสดัสว่นร้อย
ละ 50 กบัโกเบ สตีล ลิมิเต็ด เนื่องจาก KMS อยู่ในระหว่างการทดสอบการผลิต และการตรวจสอบผลิตภณัฑ์จากลกูค้าที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ ท าให้มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 260 ล้านบาท 
 

ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 
ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ-สุทธิ 
 

ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ – สุทธิ ตัง้แต่ปี 2558 ถงึ 2560 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี  2560 ปี  2559 ปี  2558 

มูลค่า (บาท) สัดส่วน มูลค่า (บาท) สัดส่วน มูลค่า (บาท) สัดส่วน 

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 757,763,564 59.55% 1,600,099,229 66.60% 2,153,532,813 76.77% 

ค้างช าระไมเ่กิน  3  เดือน 96,141,050 7.56% 62,264,229 2.59% 186,049,075 6.65% 

ค้างช าระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,640,261 0.60% 295,761,914 12.31% 696,594 0.02% 

ค้างช าระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 7,517,200 0.59% 962,659 0.04% 17,679,451 0.63% 

เกินก าหนดช าระเกิน 12 เดือนขึน้ไป 403,338,345 31.70% 443,430,148 18.46% 445,585,787 15.92% 

รวม 1,272,400,421 100.00% 2,402,518,180 100.00% 2,803,543,720 100.00% 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (402,532,842) 31.61% (439,302,129) 18.28% (152,923,732) 5.46% 

รวมลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ - สทุธิ 869,867,579 68.36% 1,963,216,051 81.72% 2,650,619,988 94.54% 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับคงเหลือจ านวน 2,651 ล้านบาท, 

1,963 ล้านบาท และ 870 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลกูหนีใ้นปี 2560 ลดลงจากปีก่อน จ านวน 1,093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 
โดยลกูหนีส้ว่นใหญ่อยู่ในกลุม่หนีท้ี่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ ส าหรับหนีเ้ผ่ือสงสยัจะสญูที่ลดลงนัน้ เนื่องจากมีการตดัจ าหน่ายลกูหนี ้
จ านวน 29 ล้านบาท ซึง่ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เต็มจ านวนแล้ว 

แตอ่ย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัทได้ท าการพิจารณา วางแผน และควบคมุเครดิตที่มีให้แก่ลกูค้าแต่ละรายอยา่งรัดกุมมาก
ขึน้เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจจะท าให้เกิดหนีส้ญู ส าหรับในสว่นของยอดหนีท้ี่ค้างช าระเป็นเวลานาน บริษัทได้มีการติดตาม และ
เร่งรัดการเก็บหนีส้นิอยูท่กุระยะอยา่งใกล้ชิดป้องกนัการเสยีผลประโยชน์ ของบริษัทท่ีอาจจะเกิดขึน้                  
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สินค้าคงเหลือ 

ตารางแสดงรายการสนิค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิน้ปี 2558 - 2560 
(มูลค่า : ล้านบาท) 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

มูลค่า มูลค่า มูลค่า % มูลค่า % 

วตัถดุิบ 1,067 28% 1,127 33%         1,050  45% 

สนิค้ากึ่งส าเร็จรูป 49 1% 50 1%            11  0% 

สนิค้าส าเร็จรูป 1,618 45% 1,395 41%            721  31% 

อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลอืง 857 23% 638 19%            575  24% 

สนิค้าระหวา่งทาง 168 4% 187 6%              20  1% 

ต้นทนุจ้างผลติรอตดัจา่ย - - - 0%  -  0% 

รวมสินค้าคงเหลือ 3,759 100% 3,397 100%        2,377  100% 

หัก คา่เผ่ือการปรับลดมลูคา่สนิค้า 5 0% 5 0%              79  0% 

สินค้าคงเหลือสุทธิ 3,755 100% 3,392 100%        2,298  100% 
 

สนิค้าคงเหลอืของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวาคม ของปี 2558 – 2560 อยูท่ี่  2,298 ล้านบาท,  3,392 ล้านบาท และ 3,755 
ล้านบาท ตามล าดบั เมื่อพจิารณาจากตารางแสดงรายการสนิค้าคงเหลอืสุทธิ จะเห็นได้วา่สิน้ปี 2560 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิ
เพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 11 จากปีที่ผา่นมา เนื่องจากมีการผลติเพือ่รองรับการขายในปี 2561 จากโครงการภาครัฐที่ขยายตวัมากเมือ่
เทียบกบัปี 2560 และการขยายฐานลกูค้าไปยงัตลาดตา่งจงัหวดั รวมถงึการขยายฐานลกูค้าตา่งประเทศในภมูิภาคอาเซยีน บริษัท
จึงต้องสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อน ามาผลติเป็นสนิค้าส าเร็จรูป เพื่อรองรับตามค าสัง่ซือ้จากลกูค้า 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2558-2560 กลุม่บริษัทมีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ อยู่ที่ 10,556  ล้านบาท 9,189 ล้านบาท 
และ 9,095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ร้อยละ 51 และร้อยละ 52 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั ซึง่สิน้ปี 2560 บริษัทมีที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ์-สทุธิ ลดลงจากปีที่ผา่นมาเป็นมลูคา่ 93 ล้านบาท เป็นผลจากการด าเนินงานตามปกติ 
 
ค่าความนิยม 
 ในปี 2560 บริษัท มีค่าความนิยม อยู่ที่ 334 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทได้ลงทุนซือ้กิจการของบริษัท ซนัเทค 
เมทลัส์ จ ากัด ในมูลค่าที่สงูกว่ามูลค่ากิจการ ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหงประเทศ 
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สภาพคล่อง 

จากตารางสรุปอตัราสว่นทางการเงินที่ส าคญั เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 – 2560 พบว่าสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท 
โดยพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่  0.64 เท่า, 0.65 เท่า และ 0.76 เท่า ตามล าดับ ในปี 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัดีขึน้ เนื่องจากบริษัทมีการกู้ เงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินมาช าระหนีส้ินระยะสัน้ ท าให้สภาพ
คลอ่งดีขึน้ เมื่อพิจารณาระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย อยู่ที่ 61 วนั, 44 วนั และ 32 วนั ตามล าดบั จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถเก็บหนีไ้ด้
เร็วขึน้จากปีก่อนหน้า  

เมื่อพิจารณาจากอตัราสว่นทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 0.45 เท่า  0.35 เท่า และ 0.37 เท่า ตามล าดบั ในปี 2560 
อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็วเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีลกูหนีก้ารค้าที่ลดลง กอรปกบัหนีส้ินระยะสัน้ท่ีลดลงจาก
การช าระเงินกู้ ระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลงั ปี 2558-2560 อยู่ที่ 5.07 เท่า, 6.19 เท่า, และ 5.18 เท่า ตามล าดับ การหมุนเวียน
สนิค้าลดลงจากปี 2560 เนื่องจากบริษัทได้มีการสัง่ซือ้วตัถดุิบเข้ามาเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า และสนิค้าที่ผลิตเสร็จ
เรียบร้อยแล้วรอการสง่มอ บ ท าให้อตัราหมนุเวียนสนิค้าลดลง 

ทางด้านความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 7.35 โดยก าไรขัน้ต้นลดลง
จากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.66 ทัง้นี ้เนื่องจากราคาวตัถุดิบที่ใช้ประกอบในการผลิตมีราคาสูงขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัท
ปรับตวัสงูขึน้ ขณะที่ EBITDA ของปี 2560 อยูท่ี่ 1,065 ล้านบาท   

ส าหรับสดัส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ปี 2558-2560 อยู่ที่ 2.31, 2,07 และ 1.97 ตามล าดับ ซึ่งปรับตัวลดลง
อยา่งต่อเนื่อง เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และจากการท่ีบริษัทพยายามควบคมุสดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

แหล่งที่มาของเงนิทุน  
 
 หนีส้ิน  

ณ สิน้ปี 2558-2560 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวมอยูท่ี่ 13,418 ล้านบาท 12,027 ล้านบาท และ 11,714 ล้านบาท ตามล าดบั 
โดยแบ่งเป็นหนีส้ินหมุนเวียนในแต่ละปีอยู่ที่ 12,301 ล้านบาท 11,403 ล้านบาท และ 9,632 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งหนีส้ิน
หมนุเวียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา จากการท่ีบริษัทได้มีการช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้แก่สถาบนัการเงิน 

 สว่นของหนีส้ินไมห่มนุเวียนอยู่ที่ 1,117 ล้านบาท 624 ล้านบาท และ 2,082 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 หนีส้ิน
ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทได้กู้ยิมเงินกู้ ระยาวจากสถาบนัการเงิน โดยน ามาช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ สิน้ปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นมูลค่า  5,818 ล้านบาท 5,823 ล้านบาท และ 5,926 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานของบริษัท 
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบัผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท  
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1.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัท 
ช่ือ - สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง (ปี) 
ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงานบริษัท 

1. พลเอกวินยั ภทัทยิกลุ 
 

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 6 -ไม่มี- -ไม่มี-  ปัจจบุนั - ประธานมลูนิธิ พลเรือเอก สงดั ชลออยู่ 

- ประธานคณะกรรมการบริษัท 70 - โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นท่ี 17 
  

ปัจจบุนั - ประธานมลูนิธิพิทกัษ์ประชาชาต ิ

- กรรมการอิสระ   - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ าชดุท่ี 57 
  

ปัจจบุนั - กรรมการและเลขานกุารมลูนิธิทา่นผู้หญิงประภาศรี 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 41     ปัจจบุนั - กรรมการมลูนิธิ รักเมืองไทย 
    - หลกัสตูรชัน้นายพนัเหลา่ราบ สหรัฐอเมริกา 1971     ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 

 
  - หลกัสตูรจู่โจมและโดดร่ม สหรัฐอเมริกา 1974     ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. มิลล์คอน บรูพา 

    - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982     ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. ไทยประกนัชีวิต 
  -  หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุรุ่นท่ี 8   ปัจจบุนั - นายกสมาคมกีฬายงิปืนรณยทุธแหง่ประเทศไทย 

  

-  หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ  
 รัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชน รุ่นท่ี1 

      -  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 4     
  -  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน วพน. รุ่นท่ี 1     

2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั 73  - ปริญญาโท ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  0.00 - ไม่มี - 2556 - ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- รองประธานกรรมการบริษัท       มหาวิทยาลยัรามค าแหง   2556 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน บรูพา 
- กรรมการอิสระ    - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.36)   2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี    
    - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์    2550 - 2556 - ประธานกรรมการบริษัท บมจ.มิลล์คอน สตีล 
      โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน   2551 - 2554 - สมาชิกวฒุสิภา  
   -  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หลกัสตูร DAP  รุ่นท่ี 41/2548   2548 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ.วนชยั กรุ๊ป  
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ช่ือ - สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง (ปี) 
ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทางครอบครัว 
ระหว่าง
ผู้บริหาร     ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงานบริษัท 

3. นายปรารถนา บงกชมาศ 58 - ปริญญาตรี  บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 0.02 - ไม่มี - 2559 - ปัจจบุนั - ประธานบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- กรรมการบริษัท   - ส าเร็จหลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานเศรษฐกิจ   2553 - ปัจจบุนั - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- กรรมการตรวจสอบ   สาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปศส.) รุ่นท่ี 14   2550– ปัจจบุนั - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- กรรมการสรรหาและก าหนด   - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หลกัสตูร DAP  รุ่นท่ี 61/2550   2536– ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ บจก.ยนิูคอร์ แอดวานเทคโนโลยี 
  คา่ตอบแทน        
- กรรมการอิสระ          

- ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง       

4. นายอภิชาต ิจีระพนัธุ์ 60  - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง -ไม่มี- -ไม่มี- ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลล์คอน สตีล  
- กรรมการบริษัท    - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)   ปัจจบุนั - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล 
- กรรมการตรวจสอบ   -  ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 

  
ปัจจบุนั -  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน   

-  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์  

-  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   
 

    ปัจจบุนั - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ 
- กรรมการอิสระ        ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ 
     ปัจจบุนั - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ 
      ปัจจบุนั - กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. ทริพเพลิ ไอ โลจิสตกิส์ 
      ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์ 

     
ปัจจบุนั - กรรมการคณะอนกุรรมการเพ่ือด าเนินการเก่ียวกบั Lufthansa Technik 

AG 
     ปัจจบุนั - กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ นกักฎหมายธุรกิจ 
              

 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 
MILL เอกสารแนบ 1 หน้า 3                  ……….……………. รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง (ปี) 
ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงานบริษัท 

     
2555 – 2557 - ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการป้องกนัและตดิตามคนหางานท่ีถกูหลอกลวง

ไปท างาน คณะกรรมาธิการการแรงงาน และสวสัดกิารสงัคม วฒุสิภา 

     
2554 – 2557 - ท่ีปรึกษากิตตกิรรมศกัดิป์ระจ าคณะกรรมาธิการศกึษา ตรวจสอบเร่ืองการ

ทจุริต และเสริมสร้างธรรมภิบาล วฒุสิภา 
     2551 – 2557 - ประธานกรรมการ บมจ. วธน แคปปิตลั 

     

2551 – 2556 - นกัวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชน สทิธิเสรีภาพ และ
คุ้มครองผู้บริโภค   

5. นายศกัดิช์ยั ธนบญุชยั 61 - ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาบริหาร, สหรัฐอเมริกา  - ไม่มี -  - ไม่มี - 2556 – ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- กรรรมการบริษัท  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสงัคมศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2556 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก.มิลล์คอน บรูพา 
- กรรมการอิสระ  - วฒุบิตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า และการพาณิชย์ สถาบนั     2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. เสริมสขุ 
     วิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นท่ี 2   2550 – ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศคิรินทร์ 
  - ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   2550 – ปัจจบุนั - กรรมการมลูนิธิมีชยั-คณุหญิงอมัพร ฤชพุนัธ์ 
     รุ่นท่ี 9   2550 – ปัจจบุนั - กรรมการกลางมลูนิธิรามาธิบดีฯ 
  - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หลกัสตูร DAP  รุ่นท่ี 12/2547   2550 – ปัจจบุนั - ท่ีปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม 
       

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 
MILL เอกสารแนบ 1 หน้า 4                  ……….……………. รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา /ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร     ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงานบริษัท 

6. นายโสภณ ผลประสทิธ์ิ 63 -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (สาขาการจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยั  -ไม่มี- -ไม่มี- 2557-ปัจจบุนั -  กรรมการ บมจ. มิลล์คอนสตีล 
- กรรมการบริษัท    รามค าแหง   2557-ปัจจบุนั -  รองประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
  -  ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 6   2556 - อธิบดีการสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม    
  -  ปริญญาตรี  วศบ. โยธาสขุาภิบาลและสิง่แวดล้อม Mapue Institute    2555 - ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
    of Technology ประเทศฟิลนิปินส์     
       

7. นายสทิธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู 39  - ปริญญาโท ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  41.25 พ่ีชายของ 2559 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค  

 - กรรมการบริษัท       จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    น.ส.สทุธิรัตน์ 2558 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์ 

 - ประธานกรรมการบริหาร   - ปริญญาโท วิศวกรรมการจดัการ Warwick University, UK.   ลีสวสัดิต์ระกลู 2558 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่  - Business Course University of California of Berkeley, USA   2557 – ปัจจบุนั -  กรรมการ Millcon Thiha Ltd 

  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหดิล   2557 – ปัจจบุนั -  กรรมการ Millcon Thiha GEL Ltd. 

  - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 41/2548   2557 – ปัจจบุนั -  กรรมการ Millcon (HK) Ltd. 

     2557 – ปัจจบุนั -  กรรมการ Wisdom Tree Investment Pte. Ltd. 

     2557 – ปัจจบุนั -  กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล 
     2554 – ปัจจบุนั -  กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
     2551 – ปัจจบุนั -  กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจก.มลิล์คอน บรูพา 

     
2547 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. มิลล์

คอน สตีล    

 

 

 

 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 
MILL เอกสารแนบ 1 หน้า 5                  ……….……………. รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล อายุ 
คุณวุฒิการศึกษา /ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน ทางครอบครัว 
    บริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงานบริษัท 

8. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิต์ระกลู 37 -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 0.71 น้องสาวของ 2559- ปัจจบุนั -  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 

-  กรรมการบริษัท   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  นายสทิธิชยั 2558- ปัจจบุนั -  กรรมการ บจก. สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง 
-  กรรมการบริหาร  -  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ   ลีสวสัดิต์ระกลู 2551 - ปัจจบุนั -  กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก.  มิลล์คอน บรูพา   
- กรรมการสรรหาแลก าหนด
คา่ตอบแทน  

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2550 
  

2550 - ปัจจบุนั -  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ       
       
9. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ 42 - ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลยัมหดิล 0.01 -ไม่มี- 2558 – ปัจจบุนั -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 
- กรรมการบริษัท  - ปริญญาตรี International Management จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2557 – 2558 -  กรรมการ บจก.มิลล์คอน สเปเช่ียล สตีล 
- กรรมการบริหาร  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2556   2555 – 2558 -  กรรมการ บจก.เซนทรา-วาร์ทงุ เอ็นจิเนียร่ิง 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  - หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่งที่ 1   2554 – 2557 -  ผู้อ านวยการส านกัประธานกรรมบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- เลขานกุารบริษัท     2553 - ปัจจบุนั   -  กรรมการ บจก.มิลล์คอน บรูพา 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่     2552 - ปัจจบุนั   -  กรรมการบริหาร  บมจ.มิลล์คอน สตีล 
  สายงานบญัชีและการเงิน       

10. นายธีรยทุธ เลศิศริรังสรรค์ 
- กรรมการบริษัท 

62 - ปริญญาโท MS (Metallurgical Engineering), Henry Krumb, 
School  of  Mines, Columbia University,  สหรัฐอเมริกา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2558 – ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

-  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอนสตีล  
-  กรรมการบริษัท มิลล์คอน (เอชเค) ลมิเิตด็ 

- กรรมการบริหาร  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2555 – 2558 -  กรรมการ บจก.เซนทรา-วาร์ทงุ เอ็นจิเนียร่ิง 
     2554 – 2558 - รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.มิลล์คอน สตีล  
       
       
       

       

 

 

 



แบบ 56-1 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 
MILL เอกสารแนบ 1 หน้า 6                  ……….……………. รับรองความถกูต้อง 

 
ช่ือ - สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร     ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงานบริษัท 

11. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง 53 - ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั - ไม่มี - - ไม่มี - 2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 
-  กรรมการบริษัท 
-  กรรมการบริหาร  

- โครงการอบรมหลกัสตูรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสัน้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

- กรรมการบจก. โอเช่ียน ซพัพลายส ์
- กรรมการบจก. สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง 

-  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  - โครงการเสริมสร้างผู้จดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์   2550 – ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจก. ซนัเทค เมทลัส์ 

      -  

       

12. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 52 - ปริญญาโท  บริหารธรุกิจ (สาขาการเงินและการตลาด - ไม่มี - - ไม่มี - 2557 - กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 

-  กรรมการบริษัท  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2556 - ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิง่ 

-  ประธานกรรมการบริหารการ  - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ การเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

  ลงทนุ       

       

13. นายธานี โลเกศกระวี 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สาย 
งานขายและการตลาด 
 

46 - Certificate of Management Development Program at Wharton 
school of Business, University of Pennsylvania 
- ปริญญาโท  บริหารธรุกิจ Loyola University of Chicago 
- ปริญญาตรี บริหารการเงิน Southern Illinois University 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจบุนั 
2559–ปัจจบุนั 
2555- 2558 
2550– 2555 

 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการขายและการตลาด 
- กรรมการ บจก. ซนัเทค เมทลัส์ 
- ผู้จดัการฝ่าย Recycled Metal and Plastic บจก. เอสซีจี เทรดดิง้ 
- ผู้จดัการทัว่ไป บจก. เอสซีจี เทรดดิง้ (อเมริกา) 
 

       
       
14. นายภชุงค์ จงวไิลเกษม 51 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0.00 - ไม่มี - 2558- ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ซนัเทค เมทลัส์ 
 - กรรมการบริหาร     2558- ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. เวร์ิดไวร์ โปรเซสซิง่ 
 - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     2554 - ปัจจบุนั   - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการผลติ  
  ฝ่ายผลติ         บมจ.มิลล์คอน สตีล 
       2550 – 2554 - ผู้จดัการโครงการ (Green Mill) บจก. มลิล์คอน บรูพา 
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ช่ือ - สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร     ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงานบริษัท 

15. นางนนัทภชัร เทียนประทีป 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมกาบริหารความเสี่ยง 

53 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลยัทองสขุ 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557 – ปัจจบุนั 
2554 – 2557 

2552 – ปัจจบุนั   

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน บมจ. มิลล์คอน สตีล 
- รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ บมจ. มิลล์คอน สตีล 
- กรรมการบริหาร  บมจ.มิลล์คอน สตีล 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สาย
งานซพัพลายเชน  

 
  

2550 – ปัจจบุนั    - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บรูพา 

  -      

16. นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ 53 - Mini MBA มหาวิทยาลยัอชัสมัชญั - ไม่มี - - ไม่มี - 2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 

- กรรมการบริหาร  - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   2560 – ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานส านกักรรมการผู้จัดการใหญ่ 

- กรรมการบริหารการลงทนุ     2554 – 2560 - กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการเงินและการบญัชี บจก. มาสเตอร์ คาร์  

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่        เรนทลั 
สายส านกักรรมการผู้จดัการ
ใหญ่       
14. นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหารการลงทนุ 

45 - ปริญญาโท  พฒันาทรัพยากรมนษุย์และองค์กร  สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

- ปริญญาโท  Business in Information Systems Victoria University of  
Technology – Australia 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

- กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค 
- กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
- กรรมการ บจก. เวิล์ด ไวร์ โปรเซสซิง่ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนษุย์และบริหารงาน 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  - ปริญญาตรี  ศลิปศาสตร์การโรงแรม    มหาวิทยาลยัรังสติ      ทัว่ไป  บมจ. มิลล์คอน สตีล 

-  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่
สายงานทรัพยากรมนษุย์และ
บริหารงานทัว่ไป  

- High Vocational (Advance Certificate Level 4) Information 
Technology Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) – 
Australia 

  2556 – 2558 - ผู้อ านวยการสายงานทรัพยากรมนษุย์กลุม่ธุรกิจสนบัสนนุโรงพยาบาล 
และผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาองค์กร  บจ. เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซสิเทม็ส ์

  - Director Certified Program (DCP) รุ่นท่ี 219/2559     

  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 121/2558       

 

หมายเหตุ : กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททกุทา่นไมม่ีประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายที่สง่ผลให้เกิดความเสยีหายตอ่บคุคลภายนอกอยา่งมีนยัส าคญัในชว่ง 5 ปี 
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2551 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2551 ได้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ให้    

นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลบงัคบัในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และ รายงานประจ าปีของบริษัท 

(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานกุารมีหน้าที่จดัสง่ส าเนารายงานการมี
สว่นได้เสยีให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับทราบรายงานนัน้) 

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหนง่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทคนใหม่
ภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนพ้นจากต าแหนง่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในชว่งเวลาดงักลา่ว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานกุารบริษัทตอ่ส านกังาน
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีจดัให้มผีู้ รับผิดชอบในต าแหนง่ดงักลา่ว และให้แจ้งส านกังาน กลต. ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตาม
วรรค (1) และ (2) ด้วย   
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2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายช่ือ บริษัท 

 บริษัทย่อย  บริษัทร่วม 

บจก.มิลล์
คอน บูรพา 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

ไพพ์ 

บจก.สหร่วม
วัสดุก่อสร้าง 

บจก.ซันเทค 
เมทลัส์ 

บจก.มิลล์
คอน ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮา 

บจก.โคเบล
โก้ มิลล์คอน 

สตีล 

บจก.ไอ
เจน เอนจิ
เนียร่ิง 

Wisdom Tree 
Investment(s) 
Pte Limited 

บจก.บิลค์ 
วัน กรุ๊ป 

บมจ. บี  
จิสติกส์ 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ //,////,AC /,////      //,////     

2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั ///,//// //,////           

3. นายปรารถนา บงกชมาศ /,////,AC,RC            

4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ /,////,AC,RC            

5. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั /,//// /,////           

6. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ /            

7. นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู /,M,O /,M  /   / / / /   

8. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู /,RC,X /  /        / 

9. นางสาวจรีุรัตน์  ลปนาวณิชย์ /,X,O /        /   

10. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง /,X,O   / /        

11. นายธีรยทุธ เลิศศิรรังสรรค์ /,X     /  O     

12. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ /       /,////     

13. นายธานี โลเกศกระวี X,O    /      / / 

14. นางนนัทภชัร  เทียนประทีป X,O /   /        

15.นายภชุงค์  จงวิไลเขษม X,O /   /        

16.นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช X,O        /    

17. นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ X,O  /      /    

/ = กรรมการ   // = ประธานกรรมการ   /// = รองประธานกรรมการ   //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ   
RC = กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน      M = ประธานกรรมการบริหาร         X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร  D = ผู้อ านวยการ 
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รายช่ือ 
บริษัทที่เก่ียวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ /          

2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั      /,//// /,////    

3. นายปรารถนา บงกชมาศ        / /  

4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์    
/, ////, 

AC,RC 
     

/, ////, 
AC,RC 

5. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั  /, /// /        

6. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ     /, ///,////      

7. นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู           

8. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู           

9. นางสาวจรีุรัตน์  ลปนาวณิชย์           

10. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง           

11. นายธีรยทุธ เลิศศิรรังสรรค์           

12. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ           

13. นายธานี โลเกศกระวี           

14. นางนนัทภชัร  เทียนประทีป           

15.นายภชุงค์  จงวิไลเขษม           

16.นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช           

17. นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ           

/ = กรรมการ   // = ประธานกรรมการ   /// = รองประธานกรรมการ   //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ   
RC = กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน      M = ประธานกรรมการบริหาร         X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร  D = ผู้อ านวยการ 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง : 

1. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั 8. บริษัท ยนูิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี จ ากดั 

2. บริษัท ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน)  9.  บริษัท เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบญัชี จ ากดั 

3. บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 10. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

4. บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  

5. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

6. บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

7. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน)  
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย  
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 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก.มิลล์
คอน บูรพา 

บจก.มลิล์
คอน สตีล 

ไพพ์ 

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้าง 

บจก.ซัน
เทค 

เมทลัส์ 

บจก.มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮา 

บจก.ไอ
เจน เอนจิ
เนียร่ิง 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลล์คอน 
สตีล 

Wisdom 
Tree 

Investment(s
) Pte Limited 

บจก.บิลค์ 
วัน กรุ๊ป 

บมจ. บี  
จิสติกส์ 

1. พลเอกวินยั  ภทัทิยกลุ /,///       //,///    

2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั //,///           

3. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั /,///           

4. นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู /,M,O  /   / / / /   

5. นางสาวสทุธิรัตน์ ลีสวสัดิ์ตระกลู /  /        / 

6. นางนนัทภชัร  เทียนประทีป /,O   /        

7. นางสาวจรีุรัตน์  ลปนาวณิชย์ /,O        /   

8. นางพฒัน์นรี ฐิติอริยกลุ  / /         

9. นายทวีชยั  กิตติชนะเจริญ  /,O          

10. นายถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ  /     /     

11. นาบประวิทย์ หอรุ่งเรือง   / /,O        

12. นายธานี โลเกศกระวี    /      / / 

13. นายภชุงค์ จงวิไลเกษม /,O   /        

14. นางสาวสรีุรัตน์ ลีสวสัดิต์ระกลู  /        /  

15. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย์    /        

16. นายธีรยทุธ เลิศศิรรังสรรค์     /   M    

17. นายเขษม จนัทรบรูณ์     /       
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บริษัทร่วม  

บจก.มิลล์
คอน บูรพา 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

ไพพ์ 

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้าง 

บจก.ซัน
เทค 

เมทลัส์ 

บจก.มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮา 

บจก.ไอ
เจน เอนจิ
เนียร่ิง 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลล์คอน 
สตีล 

Wisdom 
Tree 

Investment(s
) Pte Limited 

บจก.บิลค์ 
วัน กรุ๊ป 

บมจ. บี  
จิสติกส์ 

18. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ        /,///    

19. นายจิรัซย์ เหรียญชยัวานิช       /     

20.U Aye Thiha      /   /   

21. นายพีรยศ เตา่ทอง       /,O     

22. นายสนัติ เขาวนนัทกลุ       /,O     

23. นายทยัธวชั อินทรตลุ       /,O     

24. นายซาโตชิ นิชิมรูะ        /    

25. นายโคจิ ยามาโมโตะ        /    

26. นายโนริฮิโระ นากาชิมะ        /,M    

27. นายวฒิุชยั เศรษฐบตุร         /   

28. Mr. Yin Muang         /   

29. Mr. Wong Yee Jun Shemin         /   

30. นางดวงกมล สขุเมือง     /       

31. นายพงศวฒัน์ กฤาณามระ          /  

32. นายธีรบลูย์ อริยสทุธิวงศ์          /  

33. นายไผท ผดงุถ่ิน          /  

34. พลเอกจงศกัดิ์ พานิชกลุ           //,/// 

35. นายฐิติศกัดิ์ สกลุครู           / 
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บริษัทร่วม  

บจก.มิลล์
คอน บูรพา 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

ไพพ์ 

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้าง 

บจก.ซัน
เทค 

เมทลัส์ 

บจก.มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮา 

บจก.ไอ
เจน เอนจิ
เนียร่ิง 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลล์คอน 
สตีล 

Wisdom 
Tree 

Investment(s
) Pte Limited 

บจก.บิลค์ 
วัน กรุ๊ป 

บมจ. บี  
จิสติกส์ 

36. นายพงศ์ศิริ ศิริธร           / 

37. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย์           /,/// 

38. นางอารีย์ เติมวฒันาภกัดี           /,/// 

39. นายสนัติ พงศ์เจริญทิพย์           /,/// 

 
/ = กรรมการ   // = ประธานกรรมการ  /// = กรรมการอิสระ   M = ประธานกรรมการบริหาร          
X = กรรมการบริหาร               O = ผู้บริหาร   
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฎบิัติงำนของบริษัท 
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 ตามที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2560 ได้มีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากบริษัท ไอ.เอ.พี. อิน
เทอร์นอล ออดิท จ ากดั โดยมีนายวฒันา จนัทร์นาคิน เป็นหวัหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ท าการส ารวจ และประเมินระบบ
ควบคมุภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 รายละเอียดของหวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดทิ จ ากดั มีดังนี ้

 

หัวหน้าทีม ผู้ตรวจสอบภายใน :  นายวัฒนา  จันทร์นาคนิ   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                 :  เลขที่ 8542 
 

ประวัติทางการศึกษา :   

ปีที่จบ สถาบันการศึกษา วุฒทิี่ได้รับ สาขาวชิา 

2542 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A) การบญัชีเพื่อการวางแผนและควบคมุ 

2540 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพ ฯ 

บริหารธุรกิจบณัฑติ การบญัชี (การสอบบญัชี) 

2538 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพ ฯ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู การบญัชี 

2536 วิทยาลยัพณิชยการธนบรีุ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ การบญัชี 
 

 ประสบการณ์การท างาน :   

ช่วงเวลา ต าแหน่ง/บริษัท 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ : บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ : บริษัท ไอ.เอ.พี. พลสั จ ากดั 
2553 - 2555 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน : บริษัท นิวเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
2550 - 2552 ผู้จดัการงานตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
2545 - 2550 หวัหน้างานตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
2543 -2545 พนกังานผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 

 

ประสบการณ์พิเศษอื่น:  

- อาจารย์พิเศษ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนคิกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลยัสารคาม  

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

- วิทยากรผู้อบรม สถาบนัธรรมนิต ิหลกัสตูรการวางระบบบญัชี 
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ประกาศนียบัตรและการเข้าอบรม : 

- ปี 2555   : วฒุิบตัรอบรมโครงการอบรมเพื่อรับวฒุิบตัรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม  

   ราชปูถมัภ์ 

- ปี 2555   : วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรการปฏิบตัิงานตรวจสอบส าหรับผู้ตรวจสอบมือใหม ่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ 

   ประเทศไทย 

- ปี 2554  : วฒุิบตัรอบรม โครง CFO รุ่นท่ี 15 โดยสภาวชิาชีพบญัชี 

- ปี 2553  : วฒุิบตัรอบรม DAP รุ่น 86/2010 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ปี 2552  : วฒุิบตัรอบรมและสอบประมวลความรู้โครงการ Certificate of Business Advisor รุ่นท่ี 1 โดย คณะ 

                 เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จ ากดั 

- ปี 2550  : วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรการตรวจสอบบญัชีขัน้กลาง และขัน้สงู โดยสภาวชิาชีพบญัชี 

- ปี 2546  : วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟืน้ฟกิูจการของลกูหนี ้โดยศาลล้มละลายกลาง 

- ปี 2543  : วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูร Visual Basic Programming (360 ชัว่โมง) โดยกรมพฒันาฝีมือแรงงานร่วมกบั 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมนิรำคำทรัพย์สิน 
- ไม่มี - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

เอกสำรแนบ 5 

อืน่ๆ 
- ไม่มี - 
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